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Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ Α .Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1961

« ’Απευθύνω επί τω  Νέω "Ετει, εκ βάθους καρδίας, τάς πλέον 
θερμάς εύχάς μου προς δλους τούς "Ελληνας.

Εκαστον παρερχόμενον έτος εδραιώνει έτι περισσότερον, την 
έκτίμησιν καί τον σεβασμόν διά τον Λαόν μου, ώς καί τό αίσθημα αμοι
βαίας κατανοήσεως καί συνεννοήσεως. Σήμερον δυνάμεθα με υπερη
φάνειαν να διαπιστώσω μεν ότι ή "Ελλάς, μέσα εις μίαν ταλαιπωρου- 
μένην άνθρωπότητα, αποτελεί νήσον ειρήνης καί προόδου. νΗδη έχομεν 
δείγματα ότι ή Πατρίς μας χρησιμεύει εις άλλους λαούς ώς παρά
δειγμα.

Καλώ όλους τούς "Ελληνας, πολίτας καί στρατιώτας, τούς 
εργαζομένους με τάς χείρας των καί τούς εργαζομένους με τον νοΰν, 
νά διαφυλάξουν αυτήν την εσωτερικήν γαλήνην καί αρμονίαν, να την 
έδραιώσωμεν, νά τονώσωμεν έτι πλέον την ευεργετικήν ακτινοβολίαν 
τής "Ελλάδος.

"Η  μόνη μου φροντις, εις την όποιαν έχω αφιερώσει όλας τάς 
δυνάμεις μου, είναι ή πρόοδος καί ή ευημερία ενός έκάστου "Ελληνος, 
μιας έκάστης "Ελληνικής οικογένειας.

’Επιθυμώ ό Λαός μου νά γνωρίζη ότι αισθάνομαι την αισιοδο
ξίαν μου ένισχυομένην από την διαπίστωσιν τής έπιτελουμένης προό
δου. Έ άν άναλογισθώμεν πως ήτο ή "Ελλάς προ δέκα ετών, θά άντι- 
ληφθώμεν τό μέγεθος τής προόδου αυτής. Βεβαίως ή άνοδος των λαών 
δεν έπιτελείται από τής μιας ημέρας εις την άλλην. Οι αρχαίοι ήμών 
πρόγονοι έδογμάτισαν ότι ή πρόοδος καί ή δημιουργία συνεπάγονται 
μόχθον καί όδύνας. "Ημείς, όμως, οί σύγχρονοι "Ελληνες έχομεν επα
νειλημμένους αποδείξει ότι κατορθώνομεν καί τα άκατόρθωτα.

"Οσοι κατά την παρελθοϋσαν δεκαετίαν ηύτύχησαν νά επιτύ
χουν εις τάς βιοτικάς καί πνευματικός επιδιώξεις των, άλλα καί όσοι 
δεν ήδυνήθησαν ακόμη νά ίδουν πραγματοποιούμενα τα όνειρά των,
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επιθυμώ νά γνωρίζουν δτι υπάρχει πάντοτε φροντίς και έπαγρύπνισις 
διά την άνοδον τοϋ βιοτικού επιπέδου όλων των 'Ελλήνων, διά την 
ευτυχίαν και την ασφάλειαν τής Πατρίδος, διά την διατήρησιν των 
δημοκρατικών ημών θεσμών.

’Ά ς  διαφυλάξω μεν δλοι δμοϋ εις το βάθος τής καρδίας μας δ,τι 
διαθέτομεν πολυτιμότερον, την Θρησκείαν μας, την Πατρίδα, την 
'Ελληνικήν οικογένειαν.

Εύχομαι, δπως, κατά το άρχόμενον έτος, ή άνθρωπότης, ή 
όποια αγωνίζεται διά νά εύρη τον ορθόν δρόμον, προχωρήση με θε
τικά βήματα προς την έδραίωσιν τής Ειρήνης και την έξάπλωσιν τοϋ 
υγιούς δημοκρατικού πνεύματος.

Εύχομαι, δπως το 'Ελληνικόν ’Έθνος έπιτελέση μέ την βοή
θειαν τοϋ Θεού έν ακόμη μέγα βήμα ανόδου και πλησιάση, έτι περισ
σότερον, προς τάς υψηλά πεπρωμένα του.

Εύχομαι εις τον Λαόν μου, ομόνοιαν, ευημερίαν και ευτυχίαν».
Π Α Υ Λ Ο Σ  Β ’

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1961

«'Ο 'Ελληνικός Λαός δικαιούται νά στρέψη τά βλέμματά του 
προς το απερχόμενον έτος μέ ίκανοποίησιν και υπερηφάνειαν. ’Εν μέσω 
μιας διεθνούς έντάσεως, την οποίαν συνοδεύει αστάθεια ιδεών και 
καθεστώτων καί την όποιαν υποδαυλίζει ό διεθνής κομμουνισμός, ή 
Ελλάς, χάρις εις τήν εσωτερικήν της όμαλότητα καί τήν εργατικό
τητα τοϋ λαού της, έβάδισε καί κατά τό λήγον έτος μέ παγκοσμίως 
άνεγνωρισμένην σταθερότητα προς ένα καλύτερον μέλλον. Κατά τά 
τελευταία έτη ό Ελληνικός Λαός έπετέλεσε πράγματι έργον, διά τό 
οποίον θά τον ευγνωμονούν α'ι έπερχόμεναι γενεαί. Έδημιούργησε διά 
πρώτην φοράν τάς απαραιτήτους προϋποθέσεις διά μίαν συνεχή καί 
σταθεράν άνοδον τής οικονομίας του καί τήν δημιουργίαν ενός καλυ
τέρου μέλλοντος. Ουδέποτε άλλοτε αί επιδιώξεις τοϋ ’Έθνους έστηρί- 
χθησαν έπί άσφαλεστέρων βάσεων.

Μέ τά επιτεύγματα αυτά είσερχόμεθα εις τό Νέον ’Έτος. ’Η- 
μπορώ νά βεβαιώσω τον Ελληνικόν Λαόν δτι τό Νέον ’Έτος θά είναι 
καλύτερον άπό τό απερχόμενον. Προβλέπεται κατ’ αυτό έντασις τής 
οικονομικής δραστηριότητος καί ταχύτερος ρυθμός ανόδου τής οικο
νομίας μας.

Οί οιωνοί είναι καλοί. Διά τήν πλήρη άξιοποίησίν των ή κυβέρ-
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νησις θά έντείνη τήν προσπάθειαν της εις δλονς τους τομείς. Ζητεί 
δμως καί από τον Λαόν ενεργόν καί συνεχή συμπαράστασιν. Διότι 
εις τάς δνσχερείας, τάς οποίας είναι φυσικόν να συναντά ή άνάπτυξις 

(  πόσης οικονομίας, προστίθενται εις την χώραν μας καί at αντιδράσεις 
των εχθρών τής προόδου τοϋ Λαοΰ μας.

'Ο 'Ελληνικός Λαός οφείλει να προστατενση τά επιτεύγματα 
τοϋ παρελθόντος καί να θεμελιώση επ’ αυτών την νέαν του προσπά
θειαν διά μίαν άσφαλή καί ταχείαν άνοδον τοϋ βιοτικού του επιπέδου. 
'Η  προσπάθεια αυτή διαγράφεται σαφώς εις το πενταετές πρόγραμμα, 
το όποιον κατήρτισεν ή κυβέρνησις καί τό όποιον εϋρίσκεται ήδη εν 
πλήρει αναπτύξει. Θά πρέπει επίσης νά ενίσχυση την ενότητά του καί 
νά προστατεύση την εσωτερικήν του γαλήνην καί όμαλότητα, αι όποίαι 
είναι απαραίτητοι διά την προκοπήν τοϋ ’Έθνους. Θά έπιτύχωμεν 
ασφαλώς μεγαλυτέρας επιδόσεις εις δλους τούς τομείς εάν διαφυλά- 
ξωμεν την πολιτικήν καί οικονομικήν μας σταθερότητα, πειθαρχή- 
σωμεν εις τάς έπιταγάς τής λογικής καί τοϋ καθήκοντος καί πιστεύ- 
σωμεν εις την άρχήν δτι μόνον εις τό πλαίσιον τής καθολικής ευημερίας 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιήται καί ή ευημερία έκάστου έξ ημών.

Με αύτάς τάς προσδοκίας άπευθύνω σήμερον προς δλους τούς 
'Έλληνας καί 'Ελληνίδας τάς καλυτέρας μου ενχάς».

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Πρόεδρος της Κυβερνησεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1961

«Κατά τό διαρρεϋσαν έτος συνεχίσθη εις δλους τούς τομείς με 
γοργόν ρυθμόν ό άγων διά τήν εσωτερικήν άνασυγκρότησιν. Παρα
γωγικά έργα 'ιστορικής σημασίας διά τό μέλλον τής χώρας έθεμελιώ- 
θησαν, ή σταθερότης τοϋ νομίσματος κατωχυρώθη έτι μάλλον καί εις 
κάθε σημείον τής 'Ελληνικής γής ηχεί ή σκαπάνη, μαρτυροϋσα δτι 
παντοϋ είναι παροϋσα καί έκδηλοϋται θετικώς ή προσπάθεια διά μίαν 
καλυτέρων αϋριον.

Τό Κράτος θεμελιώνει, κτίζει, δημιουργεί καί μοχθεί προς πάσαν 
κατεύθυνσιν διά νά στήριξή επί στερεών βάσεων τήν ευημερίαν τοϋ 
λαοϋ. Ουδέποτε άλλοτε εις τά πολιτικά χρονικά τής χώρας μας έση- 
μειώθη παρόμοιας έκτάσεως καί έντάσεως προγραμματισμένος άγων 
διά νά ύιρωθή τό βιοτικόν μας επίπεδον καί νά οίκοδομηθή επί μιάς
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υγιούς καί συγχρονισμένης οικονομικής πραγματικότητος. Και ενώ 
άλλον αδίστακτοι τνραννίαι επιδίδονται εις οικονομικά πειράματα 
καταδικάζουσαι τούς λαούς εις άθλιότητα καί βάρβαρον δουλείαν, ή 
'Ελλάς δνναται νά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα χώρας, ή οποία προχωρεί 
άνά πάσαν ημέραν προς τό καλύτερον χωρίς νά περιορισθοϋν τά δικαιώ
ματα τοΰ λαού καί χωρίς νά παύση οντος νά είναι ό κυρίαρχος κριτής 
καί ρυθμιστής των τυχών του. Τά Σώματα ’Ασφαλείας γνωρίζουν εκ 
τής άρμοδιότητός των δτι ή οικονομική άνασυγκρότησις τής 'Ελλάδος 
διά τών δημοκρατικών μεθόδων αποτελεί κόρφος εις τούς οφθαλμούς 
τών εχθρών της καί τής 5ης φάλαγγος αυτών. Καί δι’ αυτό, όσον 
διευρύνεται καί επιτυγχάνεται ή δημιουργική προσπάθεια τής κυβερ- 
νήσεως, επί τοσοντον όξύνεται ή εναντίον αυτής άντίδρασις καί προ
σλαμβάνει τήν μορφήν παροξυσμού. Τό κομμουνιστικόν κόμμα καί 
τά προσωπεία αυτού, άντιλαμβανόμενα ότι θά έχουν χάσει οριστικούς 
τό παιχνίδι όταν ή 'Ελλάς θά έπιτύχη νά ύψώση τήν στάθμην τής 
οικονομικής ζωής της, επιστρατεύουν όσας διαθέτουν δυνατότητας 
διά νά καταστρέφουν τάς δύο βασικός προϋποθέσεις τής προόδου τής 
χώρας. Τήν πολιτικήν σταθερότητα καί τήν κοινωνικήν ειρήνην. Τό 
κομμουνιστικόν κόμμα επιδιώκει τό πολιτικόν χάος καί τον εμφύλιον 
πόλεμον καί κατά τάς εις χείρας μας ύπαρχούσας πληροφορίας, α'ι 
προσπάθειαί του προς τήν κατεύθυνσιν τής εσωτερικής άναταραχής 
θά ένταθούν κατά τό 1961. Διαβιβάζουν προς υμάς, τούς άξιωματικούς 
καί άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς καί τού Πυροσβεστικού 
Σώματος καί τής Πολιτικής Άμύνης τής χώρας, τάς εύχάς τού προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, σάς απευθύνω άγωνιστικόν χαιρετισμόν, 
δηλών ότι ή Πολιτεία σάς περιβάλλει με πλήρη εμπιστοσύνην εν τή 
πεποιθήσει ότι εις πάσαν περίπτωσιν θά σταθήτε ύπερασπισταί τής 
λαϊκής θελήσεως καί φρουροί τής Δημοκρατίας καί τής εσωτερικής 
γαλήνης».

Ό  Υφυπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ . Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ 
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« ’Επί τώ  Νέω ”Ετει άπευθύνω προς απαντας τούς άστυνο- 
μικούς καί διοικητικούς υπαλλήλους τάς πλέον εγκαρδίους μου 
εύχάς δι’ εαυτούς καί τάς οικογένειας των.

Τό έπιτελεσθέν υπό τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών έργον κατά 
τό λήγον έτος υπήρξε λίαν ικανοποιητικόν καί αποδοτικόν. Τό άπο-
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τέλεσμα τοϋτο οφείλεται εις τάς άοκνους προσπάθειας καί άφοσίωσιν 
εις το καθήκον των αστυνομικών υπαλλήλων.

Τό Αστυνομικόν Σώμα από τής συστάσεώς του μέχρι σήμερον 
άντεπεκρίθη πλήρως εις τήν πολύπλευρον αποστολήν του καί ένέ- 
γραιρε λαμπρός σελίδας εις τήν ιστορίαν τής χώρας μας.

’ Αντε μετώπιαε διά συγχρονισμένων μεθόδων λίαν έπιτυχώς τό 
κοινόν έγκλημα τόσον κατασταλτικώς όσον καί προληπτικώς. Πλει- 
στάκις ό ημερήσιος τύπος άφορμήν λαμβάνων άπό επιτυχείς εξι
χνιάσεις δύσκολων περιπτώσεων εγκλήματος, έχαρακτήρισε τήν Α 
στυνομίαν Πόλεων ώς μίαν τών καλυτέρων ’Αστυνομιών τής Ευρώπης.

Έσημείωσε κατά κοινήν άναγνώρισιν συντριπτικήν επιτυχίαν 
εν τή αντιμετωπίσει τού εχθρού τού ’Έθνους, τού κομμουνισμού, επ ι
τυχίαν όμολογηθείσαν καί υπό αυτής ταύτης τής ηγεσίας τών κομ
μουν ιστοσυμμοριτών.

Άντεπεκρίθη λίαν ίκανοποιητικώς εις τούς λοιπούς τομείς τής 
ευθύνης του.

'Ηδραίωσε τό αίσθημα άσφαλείας τών νομοταγών πολιτών εν 
ταίς περιοχαΐς τής δικαιοδοσίας της καί έδημιούργησε συναίσθημα 
εμπιστοσύνης τού κοινού ώς προς τάς ικανότητας καί επάρκειαν τών 
Αστυνομικών 'Υπηρεσιών.

Διά τήν έπίτευξιν τών ώς άνω αποτελεσμάτων κατεβλήθησαν 
επίμονοι προσπάθειαι, συνεχείς κόποι καί μόχθοι, έχύθησαν δε πο
ταμοί ίδρώτος καί άφθονον αίμα άπό μέρους τών άξιωματικών καί 
κατωτέρων υπαλλήλων τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Τό έργον δεν έτελείωαε. 'Ο εσωτερικός εχθρός τού ’Έθνους, δ 
ύπονομευτής τής ησυχίας καί τής όμαλότητος τής Πατρίδος μας κα
ραδοκεί με έντεινομένην τήν συνωμοτικήν του δραστηριότητα. Εις τό 
Αστυνομικόν Σώμα εν τή περιοχή τής δικαιοδοσίας του άνήκει ή 
ευθύνη τής άποτελεσματικής άντιμετωπίσεως καί εγκαίρου έξουδε- 
τερώσεως τών άνατρεπτικών σχεδίων του. «Φύλακες άγρυπνείτε».

Είμαι βέβαιος ότι άπαντες οι άστυνομικοί άδιακρίτως βαθμού, 
έχοντες βαθείαν έπίγνωσιν τής αποστολής των, συνεχόμενοι άπό τό 
αίσθημα τής ευθύνης έναντι τών λαμπρών παραδόσεων καί Ιστορίας 
τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τών ύποχρεώσεών των έναντι τής 
Πατρίδος καί τής Κοινωνίας καί με γνώμονα τήν άρχήν ότι προσόντα 
τού καλού άστυνομικού είναι ή άμερόληπτος διαχείρισις τής άστυ- 
νομικής του εξουσίας, ή σύνεσις, ή μετριοπάθεια, ή ευγένεια, ή καλή 
συμπεριφορά καί ή βαθεϊα πίστις ότι δέον νά ύπηρετή τον πολίτην, 
είμαι βέβαιος επαναλαμβάνω, ότι θά έπιτελέσωσι κατά τό Νέον 
’Έτος εις τό άκέραιον τό καθήκον των καί θά άνταποκριθώσιν εις τήν 
άποστολήν τω ν».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΡΑΚ1ΝΤΖΗΣ
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Πρακτικόν 58ον
Έν Άθήναις σήμερον την 11ην μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1960 ήμέραν 

τής έβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 11ην συνελθόν τδ Διοικητικόν Συμβούλιον 
του Συνεταιρισμού κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου καί λαβόν ύπ’ οψει 
ότι δ άποχωρήσας τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ’Αρχηγός αύτοϋ κ. ΚΟΚ
ΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοΰ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ύπήρξεν :

1) Ό  έμπνευστής καί δημιουργός τοΰ Συνεταιρισμού ημών, καταρτί- 
σας προσωπικώς τό καταστατικόν τήν 14ην Μαρτίου 1957 ένεργήσας διά την 
έ'γκρισιν αύτοϋ καί προσέτι άγοράσας καί τά πρώτα οικόπεδα παρά τοΰ Ελλη
νικού Δημοσίου προ τής λειτουργίας τούτου.

2) Ό  μεγάλως συντελέσας εις τήν πρόοδον τοΰ Συνεταιρισμοΰ κατα- 
βαλών πάσαν τήν έκ τής άνωτέρας προσωπικότητας αότοΰ επιρροήν μέχρι

καί τής τελευταίας ημέρας τής άποχωρήσεώς του έκ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος εις τάς διαφόρους Κρατικάς 'Υπηρεσίας, καί

3) 'Ο πρωτεργάτης τής καταρτίσεως τοΰ Νομοσχεδίου περί παραχω- 
ρήσεως, διά τήν όλοκλήρωσιν τής στεγάσεως τών 'Υπαλλήλων, έκτάσεως ύπό 
άναδάσωσιν, καί όπερ έκκρεμεΐ εις τήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού,

’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Άνακηρύσσει αύτόν ευεργέτην τών αστέγων ’Αστυνομικών 'Υπαλ

λήλων καί ισόβιον επίτιμον Πρόεδρον τοΰ Συνεταιρισμοΰ.
2) Δωρίζει αύτώ εν μυστρίον έξ άργύρου ώς ένθύμιον τής άναγνωρί- 

σεως ήμών ότι ούτος ύπήρξεν ό θέσας τον πρώτον θεμέλιον λίθον τής άνε- 
γέρσεως οικιών τών οικογενειαρχών ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων, καί

3) 'Υπόσχεται όπως ένεργήση διά τήν ονοματοθεσίαν μιας τών κεντρι- 
κωτέρων οδών τοΰ μέλλοντος οίκισμοΰ περιοχής Ζωοδόχου Πηγής διά τοΰ 
έπωνύμου αύτοΰ.

Ό  Πρόεδρος Τά Μέλη
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Η Π Ο Ι Ν Ι Κ Η  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  
ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Ν.Δ.  4090/1960
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. ΕίσαγωγικαΙ παρατηρήσεις.
Βασικός νόμος, όστις είδε τό φως της δημοσιότητας τό 1960 καί έπέφερε ουσιώ

δεις τροποποιήσεις εις τό ποινικόν δίκαιον είναι τό Ν.Δ. 4090 της 12ης Αύγουστου 
(Φ.Ε.Κ. τεύχος Α' άριθ. 125) «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ Ποινικού 
Κώδικος, τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καί άλλων τινων ποινικών καί σωφρο
νιστικών διατάξεων». Τό νομοθέτημα τοϋτο, θά ήδύνατό τις να είπη, ότι αποτελεί 
σταθμόν εις την έξέλιξιν τοϋ έλληνικοΰ ποινικοΰ δικαίου, διότι αί καινοτομίαι ας 
έπήνεγκεν είναι βασικαί καί άνέτρεψαν κρατούσας μέχρι τοΰδε άρχάς, αίτινες

τους μέχρι σήμερον.
Τοϋτο κατηρτίσθη παρ’ επιτροπής άποτελεσθείσης έξ άνωτάτων δικαστικών, 

καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου καί έγκριτων νομομαθών ύπό την προεδρίαν τοϋ 
Εΐσαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου κ. Ά . Μπουροπούλου. Διαιρείται εις τρία κεφά
λαια. Τό πρώτον άφορα τροποποιήσεις τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος. Τό δεύτερον άνα- 
φέρεται εις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καί 
τό τρίτον εις τροποποιήσεις άλλων ποινικών διατάξεων.

Άντικείμενον τής παρούσης μελέτης μας είναι αί διατάξεις, αί άναφερόμεναι 
εις τό ούσιαστικόν ποινικόν δίκαιον. Έν τέλει όμως, διά τήν πληρότητα τοϋ κειμένου, 
θά άσχοληθώμεν δι’ ολίγων καί μέ τάς λοιπάς διατάξεις.

II. Τροποποιούμεναι ή συμπληρούμεναι διατάξεις τοϋ Ποινικοΰ 
Κώδικος.

α) ' Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  χ ρ ό ν ο υ  π ρ ο φ υ λ α κ ί σ ε ι »  ς.
Κατά τό άρθρον 1 τοϋ νομοθετήματος, τό άρθρον 87 τοϋ Ποιν. Κώδικος άντικα- 

θίσταται ώς εξής:’Άρθρον 87. 'Υπολογισμός χρόνου προφυλακίσεως.
«1. Έ κ τής καταγνωσθείσης ποινής τής έλευθερίας, μετά τό ορισμόν τής διάρ

κειας αύτής, άφαιρεΐται ό χρόνος τής παρ’ άνακριτικής άρχής, οίασδήποτε δικαιοδο
σίας, διαταχθείσης προφυλακίσεως τοϋ καταδικασθέντος, ώς καί ό χρόνος κρατή- 
σεως άπό τής συλλήψεως μέχρι τής προφυλακίσεως αύτοΰ.

2. ’Επί συρρεόντων καί συνεκδικαζομένων εγκλημάτων, έκ τής καταγνωσθεί
σης έπί τινι έξ αύτών ποινής, άφαιρεΐται ό χρόνος τής έφ’ οίωδήποτε έξ αύτών δια- 
ταχθείσης προφυλακίσεως, ώς καί ό κατά τό έδαφ. 1 τοϋ παρόντος χρόνος κρατήσεως 
καί όταν ετι διά τής άποφάσεως έκηρύχθη άθώος τοϋ έγκλήματος, δι’ ό είχε προφυ- 
λακισθή ό καταδικασθείς.

3. ’Επίσης άφαιρεΐται ό χρόνος τής έν ψυχιατρεία» παραμονής τοϋ κατηγορου
μένου (άρθρ. 200 κώδικος ποινικής δικονομίας).

4. Ό  άπό τής έκδόσεως τής άποφάσεως μέχρι τοϋ άμετακλήτου αύτής χρό
νος τής φυλακίσεως άφαιρεΐται άπό τής ποινής, ύπό τής έντεταλμένης τήν έκτέλεσιν 
τών δικαστικών άποφάσεων άρχής».

Τό άρθρον 87 τοϋ Π.Κ. προ τής τροποποιήσεώς του διελάμβανε τά έξής:
«1. ’Εκ τής καταγνωσθείσης ποινής τής έλευθερίας, μετά τον ορισμόν τής διάρ

κειας αύτής, άφαιρεΐται ό χρόνος τής παρ’ άνακριτικής άρχής, οίασδήποτε δαδικα-
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σίας, διαταχθείσης προφυλακίσεως τοϋ καταδικασθέντος, ώς καί ό χρόνος κρατήσεως 
άπό τής συλλήψεως μέχρι τής προφυλακίσεως αύτοϋ.

2. Επίσης άφαιρεΐται ό χρόνος τής έν ψυχιατρείο) παραμονής τοϋ κατηγορου
μένου (άρθρ. 200 κώδικος ποινικής δικονομίας).

3. 'Ο άπό τής έδόσεως τής άποφάσεως μέχρι τοϋ άμετακλήτου αυτής χρόνος 
τής φυλακίσεως άφαιρεΐται άπό τής ποινής, ύπό τής έντεταλμένης τήν έκτέλεσιν των 
δικαστικών άποφάσεων άρχής».

Έκ τής άντιπαραβολής των άνωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι ή νέα τοιαύτη 
είναι πληρεστέρα. Έκαλύφθη δι’ αυτής κενόν, τό όποιον άνέκυψε κατά τήν, μετά την 
ίσχΰν τοϋ Κώδικος, εφαρμογήν αύτοϋ. Διότι ώς είχεν ή διάταξις προ τής τροποποιή- 
σεώς της, ό χρόνος τής προφυλακίσεως άφηρεΐτο, έάν ό κατηγορούμενος κατεδικά- 
σθη, διά τό δι’ δ προεφυλακίσθη άδίκημα, ούχί δμως καί έν ή περιπτώσει ό κατη
γορούμενος κατεδικάσθη μέν δι’ έτέρας συρρεούσας πράξεις, άλλ’ ήθωώθη διά τήν 
δι’ ήν προεφυλακίσθη. Τό άτοπον αύτό έρρυθμίσθη ήδη διά τής έπενεχθείσης ύπό 
τοϋ Ν.Δ. 4090 τροποποιήσεως. Ουτω τώρα σ υ ν υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  ή π ρ ο φ υ -  
λ ά κ ι σ ι ς  κ α ί  τ ω ν  μή  σ υ ν ε κ δ ι κ α ζ ο μ έ ν ω ν  ε τ ι ά δ ι κ η μ ά -  
τ ω ν ,  ά λ λ ’ α π λ ώ ς  σ υ ρ ρ ε ό ν τ ω ν .  (Σχετ. τό άρθρον 97 Π.Κ.). (Χ)

’Αλλά καί πάλιν άνακύπτει τό εξής ερώτημα: Τί ρητέον αν έν περιπτώσει κα
ταδίκης εις ισόβιον κάθειρξιν μειωθή αυτή διά χάριτος; Θά πρέπει έκ τής ουτω μειω- 
θείσης ποινής ν’ άφαιρήται ό χρόνος τής προφυλακίσεως; Νομίζομεν δτι δεν πρέπει 
νά άφαιρήται.

Πάντως καί τό θέμα αύτό έδει ν’ άντιμετωπισθή ύπό τής έπιτροπής καί νά 
ρυθμισθή διά ρητής διατάξεως, πρός άποφυγήν έρμηνευτικών ζητημάτων τά όποια 
θά δημιουργηθοΰν οπωσδήποτε έν τή πράξει καί μετά τήν ΐσχύν τοϋ νέου νομοθετή- 
ματος.

β) Θ α ν α τ η φ ό ρ ο ς  β λ ά β η .  Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 311 τοϋ 
Π.Κ. Τοΰτο ήδη άντικατεστάθη ώς έξής: «Έάν ή σωματική βλάβη έσχεν ώς έπα- 
κόλουθον τόν θάνατον τοϋ παθόντος, έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα έτών. Έάν 
δέ ό ύπαίτιος έσκόπει βαρεΐαν σωματικήν βλάβην αύτοϋ, έπιβάλλεται κάθειρξις».

Άρχικώς ή διάταξις είχεν ώς έξής:
«Θανατηφόρος βλάβη

Έάν ή σωματική βλάβη (άρθρον 308) έ'σχεν ώς έπακόλουθον τόν θάνατον τοϋ 
παθόντος, έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα έτών, εις δέ τήν περίπτωσιν τής παρα
γράφου 3 τοϋ άρθρου 3 .0  έπιβάλλεται κάθειρξις». (2)

Ούτως, ό νέος νόμος άπήλειψε πρώτον τόν τίτλον «θανατηφόρος βλάβη» καί 
ειτα τάς έν παρενθέσει λέξεις «άρθρον 308». ’Επίσης έπανέλαβε τήν διάταξιν τής 
παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 310. Διατί επραξε τοΰτο ό νομοθέτης, άφοΰ ώς ήτο πρώ
τον διατετυπωμένη αδτη δεν ώδήγησεν, άλλ’ ούτε καί δύναται νά όδηγήση είς 
έρμηνευτικάς άμφισβητήσεις; ’Ασφαλώς πρός μείζονα διασάφησιν. Διατί δμως άπη- 
λείφθησαν αΐ λέξεις «άρθρον 38» καί προπάντων ό τίτλος τοϋ άρθρου; 'Ομολογώ δτι 
δέν ήδυνήθην νά άνεύρω τήν αιτιολογίαν. Νομίζω δμως δτι αΰτη οφείλεται εις τήν 
γνωστήν τοΐς πάσι σπουδήν, μεθ’ ής συντάσσονται παρ’ ήμΐν οί νόμοι καί ούχί είς 
άλλον τινά λόγον. Έν τούτοις αυτή δέν έ'πρεπε νά πραγματοποιηθή. Σημειωτέον δτι 
μόνον ό τίτλος ούτος άπηλείφθη, ένώ είς τό έπόμενον άρθρον 3 «περί άκουσίας άπαγω- 
γής» προσετέθη μέν ό τίτλος, άλλά προ τής φράσεως«τό άρθρον 327 τοϋ Π.Κ. άντικα- 
θίσταται ώς έξής». ’Αλλά τί σημαίνουν δλα ταΰτα; Σπουδήν καί ούχί λεπτολόγον 
έξέτασιν, ώς πρός τήν νομοτεχνικήν άρτιότητα, ένός σπουδαίου νομοθετήματος, ώς

1. Τήν έννοιαν τής συρροής δίδουν τά άρθρα 94—98 Π.Κ.
2. Ή  παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 310 έχει ώς έξής. «Έ άν τό παραχθέν τοΰτο άπο- 

τέλεσμα (δηλ. ή βαρεία σωμ. βλάβη j έσκοπεΐτο ύπό τοϋ υπαιτίου, έπιβάλλεται ή κάθειρξις 
μέχρι δέκα έτών».
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είναι ό Ποινικός Κώδιξ ημών, ήτις παν άλλο ή δεδικαιολογημένη κρίνεται.
Επακολουθεί κατόπιν ή τροποποίησις τοΰ άρθρου 327 τοϋ Π.Κ. «περί ακού

σιας άπαγωγής ο. Πριν ή όμως εΐσέλθωμεν εις την άνάπτυξιν αύτοΰ κρίνομεν σκόπιμον 
να έκθέσωμεν ώρισμένας άπόψεις μας, ώς προς τάς διατάξεις των άρθρων 308 καί 
314 τοϋ Π.Κ. περί απλών σωματικών βλαβών έκ προθέσεως καί σωματικών βλα
βών έξάμελείας, αίτινες, κατά τό άρχικώς ύποβληθέν σχέδιον, έδει να τροποποιηθώσιν, 
άλλ’ ή άποψις τελικώς δεν έγένετο άποδεκτή καί δεγράφη, ΐνα μετ’ έπανεξετασίν της 
ΰπό τοΰ υπουργείου Δικαιοσύνης, περιληφθή εις προσεχές νομοσχέδιον. (Σελίς 3 πρα
κτικών ειδικής επιτροπής Βουλής, τοΰ άρθρου 35 τοΰ Συντάγματος, τής 6/7/1960).

Έ πί τής διατάξεως έγένετο διεξοδική συζήτησις. Περιέργως δμως ούδέν έλέ- 
χθη περί τοΰ έάν ή άσήμαντος σωματική βλάβη έξ άμελείας δέον ν’ άποτελέση 
έγκλημα ή όχι.

Τονίζομεν τοϋτο, διότι ενώ κατά τούς συντάκτας τοΰ Κώδικος άειμνήστους 
Ήλιόπουλον καί Πανόπουλον, ή πράξις ήτο ποινικώς κολάσιμος, ώς σαφώς συνή- 
γετο έκ τής διατυπώσεως τοΰ νόμου, άργότερον έπιτροπή έγκριτων νομομαθών, 
έπέφερε τοιαύτας τροποποιήσεις (Α.Ν. 1623/51 καί Ν.Δ. 2493/53), ώστε νά μή 
ύπάρχη άμφιβολία, δτι, ήδη, ή άσήμαντος σωματική βλάβη έξ άμελείας είναι πράξις 
άνέγκλητος. Διότι, άν δεχθώμεν δτι οίαδήποτε έξ άμελείας τελουμένη σωματική 
βλάβη, επομένως δέ καί ή άσήμαντος, συνιστα τιμωρητήν πράξιν, θά πρέπει ύποχρεω- 
τικώς νά ύπαγάγωμεν ταύτην ύπό τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 314 Π.Κ. Έν τοιαύτη 
δμως περιπτώσει, είμεθα υποχρεωμένοι νά χαρακτηρίζω μεν καί τάς άσημάντους, 
έξ άμελείας δέ τελουμένας σωματικάς βλάβας, ώς πλημμελήματα, διότι ή διάταξις 
τοΰ άρθρου 314 Π.Κ. συνιστα πάντοτε πλημμέλημα. Έντεΰθεν καί τό άνακόλουθον 
άποτέλεσμα τοΰ χαρακτηρισμοΰ τών έκ δόλου άσημάντων σωματικών βλαβών, ώς 
πταισμάτων, τών δέ έξ άμελείας τοιούτων, ώς πλημμελημάτων.

’Αλλά τοΰτο δέν είναι νοητόν άγει δέ εις τό συμπέρασμα, δτι αί έξ άμελείας 
άσήμαντοι σωματικαί βλάβαι, τό  γ ε  ν ΰ ν έ χ ο ν ,  είναι πράξεις άνέγκλητοι.

Σημειωτέον έξ άλλου, δτι τό ζήτημα δέν έχει απλώς θεωρητικήν, άλλά καί 
μεγάλην πρακτικήν άξίαν, ιδία διά τάς άστυνομικάς άρχάς, αίτινες, είτε κατόπιν 
είσαγγελικών παραγγελιών, είτε καί αύτεπαγγέλτως καλούνται νά έφαρμόσωσιν 
τάς κειμένας διατάξεις καί νά διευθετήσωσιν διαφοράς προερχομένας, άπό άσημάν
τους σωματικάς βλάβας έξ άμελείας.

Διά τοΰ νομοσχεδίου, δπερ έπρόκειτο νά ψηφισθή, άπηλείφθη έκ τοΰ κώδικος 
ή άσήμαντος σωματική βλάβη, ή δέ έκ δόλου έλαφρά έχαρακτηρίζετο ώς πταίσμα. 
Περί τής έλαφράς έξ άμελείας, οόδείς έγένετο λόγος, μέ άποτέλεσμα, έπί τή βάσει 
τών άνωτέρω σκέψεων, νά άγεται τις εις τό λογικόν συμπέρασμα, δτι καί αύτη είναι 
άνέγκλητος.

Άλλά ή λύσις de lege ferenda, δέν εύσταθεΐ διότι ή έ κ τ α σ ι ς  τ ή ς  π ρ ο -  
κ ε ι μ έ ν η ς  β λ ά β η ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  ά ν α ξ ί α  λ ό γ ο υ ,  ώς καλύπτουσα 
τό μεγαλύτερον ποσοστόν δλων τών έξ άμελείας λοιπών σωματικών βλαβών. Τό δτι 
επομένως τό νομοσχέδιον εις τό σημεΐον τοΰτο δέν έγένετο άποδεκτόν καί δέν άποτε- 
λεί νόμον τής πολιτείας ουδόλως έβλαψε, διότι άπεφεύχθη ούτως ή δημιουργία καί 
άλλων ερμηνευτικών προβλημάτων διά τούς καλουμένους νά έφαρμόσωσι τον νόμον 
έν τή πράξει.

Αί άνωτέρω κρίσεις μας έτέθησαν δι’ έγγράφου τοϋ 'Υφυπουργείου ’Εσωτερι
κών ύπ’ δψιν τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, ίνα ληφθώσιν ύπ’ δψιν κατά τήν κατάρτι- 
σιν νέου νομοσχεδίου, διότι άν ψηφισθή τοΰτο, ώς άρχικώς διετυπώθη, θ’ άποτελέση, 
άν έπιτρέπετα ή έκφρασις, πλάνην χείρονα τής πρώτης, μέ ούχί ευχάριστους συνέ
πειας διά τε τό κοινωνικόν σύνολον καί πολύ περισσότεροί τούς καλουμένους νά έφαρ
μόσωσι τον νόμον έν τή πράξει.

/ Συνεχίζεται)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α
-  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΝ 

ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -

___________________ 'Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ--------------------------------
---------------------------------------------------------------------- (Συνέχεια έκτου προη

γουμένου καί τέλος)

Β'. Τ α ξ ι ν ό μ η σ έ ς  τ μ ή μ α τ ο ς  ά ν τ ί χ ε ι ρ ο ς  ( Θ έ ν α ρ ) .
Εννέα πρώται άριθμητικαί ταξινομήσεις δύνανται να δοθούν εις τό άποτύ- 

πωμα τοϋ σαρκικού τμήματος τοϋ άντίχειρος τής παλάμης. Ουτω:
1) " Αν ό τ ύ π ο ς  ε ί ν α ι  ά π λ ό ν  ά ρ ς , ώ ς  πρώτη ταξινόμησές δί

δεται τό 1. Δέν επακολουθεί δευτέρα ή τρίτη ταξινόμησις, όρα είκ. 178α.
2) Ά ν  ό τ ύ π ο ς  π ρ ο σ ο μ ο ι ά ζ ε ι  π ρ ο ς  λ ο ύ π ,  ώς πρώτη 

ταξινόμησις δίδεται τό 2. Τό άνοιγμα των κολπώσεων τοϋ άποτυπώματος τοϋ προ- 
σομοιάζοντος προς τον τύπον του λούπ δέον νά κατευθύνεται προς την κερκιδικήν 
πλευράν τής παλάμης (προς τον άντίχειρα) καί μέ τήν κορυφήν τοϋ κέντρου αύτοΰ, 
εΐτε προς τήν κατεύθυνσιν τής πρώτης μεσοδακτυλίου περιοχής,—μεταξύ άντίχειρος 
καί δείκτου—είτε προς τό κέντρον τής παλάμης. Ά ν  δέν υπάρχουν καί άλλοι τύποι 
δίδεται ώς δευτέρα ταξινόμησις τό 1. Ή  τρίτη ταξινόμησις δίδεται συμφώνως τής 
άποστάσεως μεταξύ τοϋ κέντρου τοϋ λούπ καί τοϋ πλησιεστέρου προς αυτό δέλτα 
(ούχί τοϋ καρπικού δέλτα).

Ή  καταμέτρησές ένεργεΐται διά τοϋ άπό 0 μέχρι καί τοϋ 9 ήριθμημένου 
οργάνου (όρα είκ. 178β καί 178γ καί άπό 178β έως 178στ).

α) ’Ά ν ό τύπος τοϋ άποτυπώματος προσομοιάζει προς λούπ καί υπάρχει 
καί έτερον άπόκεντρον λούπ, τοϋ οποίου λούπ τό άνοιγμα των κολπώσεων κατευ- 
θύνεται προς τήν πρώτην μεσοδακτύλιον περιοχήν (μεταξύ άντίχειρος καί δείκτου) 
καί ή κορυφή τοϋ κέντρου αύτοΰ προς τα κάτω—προς τον καρπόν—ώς δευτέρα ταξι
νόμησές δίδεται τό 2. Ή  τρίτη ταξινόμησις δίδεται συμφώνως τής άποστάσεως με
ταξύ τοϋ κέντρου τοϋ προσομοιάζοντος προς λούπ καί τοϋ πλησιεστέρου προς αυτό 
δέλτα (ούχί τοϋ καρπικού δέλτα). Ή  καταμέτρησις ένεργεΐται διά τοϋ άπό 0 μέχρι 
καί τοϋ 9 ήριθμημένου οργάνου (όρα είκ. 178δ καί 178ε). Ή  πρώτη ταξινόμησις 
παραμένει ή ιδία.

β) Ά ν  ό τύπος τοϋ άποτυπώματος προσομοιάζει προς λούπ καί υπάρχει 
καί έτερον άποτύπωμα τύπου γόρς, ώς δευτέρα ταξινόμησις δίδεται τό 3. Δέν έπα- 
κολουθεΐ τρίτη ταξινόμησις (όρα είκ. 178στ). Ή  πρώτη ταξινόμησις παραμένει ή 
ιδία.

γ ) Ά ν  ό τύπος τοϋ άποτυπώματος προσομοιάζει προς λούπ καί υπάρχει καί 
δίδυμον γόρς, ώς δευτέρα ταξινόμησις δίδεται τό 4. Δέν επακολουθεί ή τρίτη ταξι- 
νόμησις (όρα είκ. 178στ). 'Η πρώτη ταξινόμησις ή ιδία.

3) Ά ν  τοϋ άποτυπώματος ό τύπος δέν δύναται νά προσδιορισθή επακριβώς 
λόγω τής ποικιλίας των σχημάτων των γραμμών αύτοΰ ώς πρώτη ταξινόμησις 
δίδεται τό 2. Δέν επακολουθεί δευτέρα ούδέ τρίτη ταξινόμησις (όρα είκ. 178η).

4) Ά ν  ό τύπος τοϋ άποτυπώματος είναι λούπ άπόκεντρον τοϋ όποιου τό 
άνοιγμα τών κολπώσεων κατευθύνεται προς τήν πρώτην μεσοδακτύλιον περιοχήν καί ή 
κορυφή τοϋ κέντρου αύτοΰ προς τό καρπόν ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 4. 'Ως 
δευτέρα ταξινόμησις δίδεται ό προκύπτων άριθμός τής άποστάσεως μεταξύ τοϋ κέν
τρου τοϋ λούπ καί τοϋ κάτωθι αύτοΰ δέλτα (ούχί τοϋ καρπικού δέλτα). 'Η άπόστασις
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καταμετράται διά του ήριθμημένου οργάνου άπδ τδ 0 μέχρι καί του 9. Δεν επακολου
θεί τρίτη ταξινόμησές (όρα είκ. 178ζ καί 178λ).

5) “Αν ό τύπος είναι άπλοΰν γόρς ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 5. 'Ως 
δευτέρα δίδεται τό 1. Δεν έπακολουθεΐ τρίτη ταξινόμησις (όρα είκ. 178ι).

α) ’Ά ν ό τύπος είναι έν γόρς καί έν άκραϊον λούπ, ή πρώτη ταξινόμησις πα
ραμένει ή ιδία καί ώς δευτέρα δίδεται τό 2. Δεν έπακολουθεΐ τρίτη ταξινόμησις (ορα 
είκ. 178η).

β) ’Ά ν υπάρχουν δύο γόρς ή πρώτη ταξινόμησις παραμένει ή ιδία καί ώς 
δευτέρα δίδεται τό 3. Δέν έπακολουθεΐ τρίτη ταξινόμησις (όρα είκ. 178λ).
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6) ’Ά ν ό τύπος είναι εν δίδυμον γόρς ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται το 6 
(δρα είκ. 178μ, 178π). 'Ως δευτέρα ταξινόμησις δίδεται τδ 1. Δεν έπακολουθεΐ 
τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 178ν).

α) ’Άν ύπάρχη εν δίδυμον γόρς καί έν άκραΐον λούπ ή πρώτη ταξινόμησις 
παραμένει ή ιδία καί ώς δευτέρα δίδεται τδ 2. Δεν επακολουθεί τρίτη ταξινόμησις 
(δρα είκ. 178ν).

β) ’Ά ν ύπάρχη έν δίδυμον γόρς καί έν άπλοΰν γόρς ή πρώτη ταξινόμησις 
παραμένει ή ιδία καί ώς δευτέρα δίδεται τδ 3. Δέν επακολουθεί τρίτη ταξινόμησις 
δρα (είκ. 178ξ).

γ ) Ά ν  υπάρχουν δύο δίδυμα γόρς ή πρώτη ταξινόμησις παραμένει ή ίδια 
καί ώς δευτέρα δίδεται τδ 4. Δέν έπακολουθεΐ τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 178ο).

7) Ά ν  υπάρχουν δύο παράπλευροι τύποι, άκραίων λούπς των οποίων τδ άνοιγ
μα των κολπώσεων κατευθύνεται πρδς την πρώτην μεσοδακτύλιον περιοχήν ώς πρώ
τη ταξινόμησις δίδεται τδ 7. Δέν έπακολουθεΐ δευτέρα ή τρίτη ταξινόμησις (δρα 
είκ. 178π).

8) Ά ν  υπάρχουν δύο τύποι προσομοιάζοντες πρδς λούπς ών τδ άνοιγμα κα- 
τευθύνεται, εΐτε πρδς την καρπικήν χώραν, ή του ένδς μέν πρδς τήν κερκιδικήν πλευ
ράν τής παλάμης (τδν άντίχειρα) του ετέρου δέ πρδς τήν καρπικήν χώραν ώς πρώτη 
ταξινόμησις δίδεται τδ 8. Δέν έπακολουθεΐ δευτέρα ή τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 
178π).

9) Ά ν  ύπάρχη οίοσδήποτε άλλος τύπος παλαμικοϋ αποτυπώματος έκτδς των 
περιγραφέντων ώς πρώτη ταξινόμησις, δίδεται τδ 9. Δέν έπακολουθεΐ δευτέρα ούδέ 
τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 178ο έως καί 178στ).

Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οπου δέν υπάρχουν φωτεινά σήματα μονοδρόμων ή κανονική στροφή πρό; τά  δεξιά πέρνεται 
πάντοτε κλειστά, δηλαδή όσο τό δυνατό πλησιέστερα πρό; τό πεζοδρόμιο καί μέ μικρή ταχύ
τητα. Ό  οδηγό; οφείλει νά προσεχή πολύ, ιδίως όταν προσπέρνα διόβασι πεζών, πρέπει δέ 

νά είναι έτοιμο; νά σταματήση έπί τόπου τό αυτοκίνητό του, άν χρειαστή.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Ο ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ
'Υπό τοϋ Τμηματάρχου Α' της ’Ε
θνικής Τραπέζης κ. I. ΝΟΥΣΙΑ

’Αναδημοσιεύομε κατωτέρω τδ ιστόρημα τοϋ λογίου άρθρογράφου «Μνή- 
μων» της ’Αθηναϊκής άπογευματινής έφημερίδος «Ε στία» (άριθ. φύλλου 2319 της 
2-9-60), κατόπιν της εύγενώς δοθείσης ήμίν άδειας της, ίνα λάβωμεν γνώσιν δλοι 
μας και νά κρίνωμεν τα δσα ύπέφερεν ή 'Ελληνική φυλή άπό τήν τυραννία των βαρ
βάρων Τούρκομογγόλων άπό τό 1453—1828, χρονικόν διάστημα κατά τό όποιον 
αΰτη εύρίσκετο ΰπό τήν Τουρκική δουλεία.

«Εις τήν προς αύτόν έκκλησιν της Συνελεύσεως τής Έπιδαύρου (των άρχών 
« ’Απριλίου 1825) ό Στράτφορδ Κάνιγγ, ό ’Άγγλος Πρεσβευτής έν Κων/πόλει, 
»  άπήντησε μετά δεκάμηνον περίπου, ύπό ήμερομηνίαν 27 ’Ιανουάριου 1827 (ν.ή.) 
»  βεβαιών λήψιν γράμματος «υπογεγραμμένου άπό τον πρόεδρον καί άπό εκατόν 
» δέκα μέλη τής έν Έπιδαύρω Συνελεύσεως ύπό τον τίτλον «οί νόμιμοι πληρεξού- 
»  σιοι τοϋ Ελληνικού έθνους ήνωμένοι μετά τοϋ κλήρου καί των πολεμικών άρχη- 
»  γών». Πληροφορεί δέ τούς "Ελληνας έντολείς του δτι, έξομαλυνθεισών τών δυ- 
»  σχερειών (δηλαδή τών μεταξύ Μεγάλων Δυνάμεων διαφωνιών) έπρόκειτο νά ύπο- 
»  βάλη, σϋμφώνως προς τάς οδηγίας τής κυβερνήσεώς του, τήν πρότασιν συμβι- 
»  βασμοΰ προς τό Μέγα Διβάνιον. 'Η άπάντησις έφθασεν εις τήν νέαν σύνοδον τής 
»  Γ' Συνελεύσεως, συγκληθείσαν εις τήν Έρμιόνην' περιέργως δέ, τήν άνταπάν- 
»  τησιν έκ μέρους τής Συνελεύσεως (έχούσης καί πρόεδρον καί κυβέρνησιν) άνέ- 
»  λαβεν ό Κολοκοτρώνης, ό όποιος, εύθύς τήν έπομένην τής λήψεως τής επιστολής, 
»  γράφει προς τον Κάνιγγ έκφράζων τάς εύχαριστίας τοϋ Σώματος καί βεβαιών 
»  περί τοϋ όμοθύμου τής Ελληνικής προσφυγής: «...οί δέ εΐρημένοι πλ.ηρεξούσιοι 
»  μ’ έπεφόρτισαν νά σάς ομολογήσω, όμοΰ μέ τήν ΐδικήν μου καί τήν έκ μέρους των 
»  μεγάλην ευγνωμοσύνην... καί νά σάς διαβεβαιώσω δτι μακράν τοϋ νά δείξη ποτέ 
»  άπείθειαν ό λαός τής Ελλάδος ή άπό τοϋ νά είναι ταραχή τις καί σχίσμα μεταξύ 
»  τών άρχηγών του, εϊμεθα μάλιστα σύμφωνοι κατά πάντα αν δέ φημίζεται τι ή 
»  είναι άπό εχθρούς τής Ελλάδος πλαττόμενον, ή αν είναι καί πραγματικόν τι, 
» ταΰτα είναι ώς έκ τών περιστατικών, ίδιαίτεραί τινες καί έσωτερικαί συναλλή- 
»  λαις άναφοραί, μή άντιβαίνουσαι εις τον γενικόν σκοπόν. Προς δέ είμαι έπιφορ- 
»  τισμένος νά σάς έγγυηθώ άπό μέρους τών είρημένων τήν σταθερότητά των καί 
»  έκείνην τοϋ Ελληνικού λαοΰ, ώς προς τήν βάσιν έφ’ ήν ήτήσατο τήν ύπεράσπισιν 
» τής Μεγάλης Βρεταννίας καί ώς προς τάς άρχάς, τών οποίων τήν μεσιτείαν έπε- 
»  φόρτισε τήν έξοχότητά σου διά τής έν Έπιδαύρω Συνελεύσεως».

«"Οπως εΐπομεν, δμως, ό Σουλτάνος, τοϋ οποίου εις τούς δημοκρατικούς 
»  καιρούς μας άδυνατοΰμεν ίσως νά συλλάβωμεν τήν πανίσχυρον θεοκρατικήν όντό- 
»  τητα, έκλεισε τήν θύραν κατάμουτρα εις τούς μεσολαβοϋντας ύπέρ τών Ελλήνων. 
»  ’Ιδού ποία ύπήρξεν ή άγέρωχος καί κατηγορηματική άπάντησις του εις τάς προ- 
»  τάσεις συμβιβασμού—έκείνας τάς οποίας, άπό Ελληνικής πλευράς, ό Δημ. Ύψη- 
»  λάντης είχε χαρακτηρίσει ώς άπαραδέκτους :

«'Ο Θεός διοικεί τά έθνη διά τής θείας Του προνοίας. Έ γώ δέ ώς άντιπρό- 
»  σωπος τού Θεού καί διά τής κραταιάς σπάθης μου άντιπροσωπεύω καί διοικώ 
»  τόσα άλλα έθνη, καθώς καί τό Ελληνικόν, τό όποιον προ πολλών αιώνων οί προ- 
» πάτορές μου έκυρίευσαν μέ τήν σπάθην των καί μέ τήν θείαν θέλησιν. Είμαι 
»  ό νόμιμος κυρίαρχος αυτών. Προνοώ θεόθεν διά τούς ραγιάδες μου καί δέν θέλω 
» κανένας νά έπέμβη εις τό άκαταμάχητον κράτος μου. Δέν δέχομαι καμμίαν μεσο- 
»  λάβησιν. 'Η θρησκεία μου καί οί προ έμοΰ Σουλτάνοι, δέν συγχωρούν ν’ άφήσω
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» σπιθαμήν γης μέ τήν θέλησίν μου, χωρίς νά χυθή αΐμα ώς ποταμός. 'Ο πόλεμος 
»  καί ή σφαγή διά τούς άπιστους, είναι άγιωσύνη διά τούς πιστούς Μουσουλμάνους. 
»  Αί δέ θύραι του παραδείσου είναι άνοικταί εις τούς μάρτυρας του μάχεσθαι ύπέρ 
»  πίστεως καί πατρίδος».

«'Όταν ούτως ετίθετο το ζήτημα καί όταν ή όπαρξις μιας δράκος ύποδούλων 
»  Ελλήνων προσέκρουεν εις τον φανατισμόν μυριάδων Μωαμεθανών, άναζητούν- 
»  των τον έν πολέμω θάνατον ώς είσιτήριον διά τον Παράδεισον, ούδεμία έλπίς συμ- 
»  βιβασμοϋ ύφίστατο' διότι μακράν τοϋ νά αίσθάνωνται τήν άνάγκην τής παύσεως 
» των έχθροπραξιών, οί Τούρκοι τάς έθεώρουν ώς θεόπεμπτον ευκαιρίαν διά νά 
»  εξασφαλίσουν διηνεκείς μεταθανάτιους τέρψεις εις τά ύπερκόσμια άναψυκτήρια 
»  τού ’Αλλάχ».

«Ά ς  σημειωθή ότι ή ώς άνω άπάντησις τοϋ Σουλτάνου άπηυθύνετο προς 
» τούς πρέσβεις των τριών μεγάλων Δυνάμεων ’Αγγλίας, Ρωσίας καί Γαλλίας, 
»  αί όποΐαι εΐχον άναλάβει τον ρόλον τών «Προστατίδων δυνάμεων τής Ελλάδος» 
»  καί όχι μόνον προς τον πρώτον έξ αυτών. ’Όχι μόνον τά διαβήματα καί τά έπι- 
»  χειρήματα τής διπλωματίας δεν έπεισαν τον ύπερήφανον, σατραπικόν καί πείσμο- 
» να Μαχμούτ τον Β' νά φανή διαλλακτικός έναντι τών Ελλήνων, άλλά μηδέ ή 
»  άποστομωτική, έν τή άποφασιστική καταστρεπτικότητί της ναυμαχία τοϋ Ναυα- 
»  ρίνου, άκόμη καί μετά τήν συμφοράν εκείνην, έξηκολούθησε νά είναι άκαμπτος. 
»  Καί έχρειάσθη ν’ άκούση έκ τών άνακτόρων του τον κρότον τοϋ τηλεβόλου τών 
»  στρατιών τοϋ τσάρου Νικολάου τοϋ Α', αί όποΐαι εΐχον φθάσει (συνεπεία τοϋ κη- 
»  ρυχθέντος κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1828 Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου) εις τά πρόθυρα τής 
»  Κωνσταντινουπόλεως, διά νά ταπεινώση τήν κεφαλήν, νά ύψώση τάς χεΐρας καί 
»  νά δεχθή τούς όρους τοϋ νικητοΰ, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων καί τήν άνε- 
»  ξαρτησίαν τής Ελλάδος».

/. ΝΟΥΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Η στάθμευσή πρέπει νά γίνεται πάντοτε μέ τήν κατεύθυνσιν πού έχουν τά  ρεύματα τή ; 
κινήσεωξ μόνον κατά τόν απαραίτητον χρόνον πρόξ άποβίβασιν ή έπιβίβασιν επιβατών.
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ΠΟΙΑ ΝΟΣΟΣ ΗΤΟ Ο ΛΟΙΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ύπό τοϋ Καθηγητοΰ ’Ιατρο
δικαστικής t  Γ Ρ . ΚΑΤΣΑ

Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας δτι, κατά τό θέρος του δευτέρου έτους τοϋ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου (430 π .Χ .) ένέσκηψεν εις τάς ’Αθήνας νόσος βαρεία, 
ύπό μορφήν επιδημίας, μεγίστης έκτάσεως, διά πρώτην φοράν έμφανισθεΐσα εις τάς 
Έλληνικάς χώρας κατά τούς ιστορικούς χρόνους. 'Η επιδημία αΰτη, λόγω των πο
λυαρίθμων θυμάτων καί της ηθικής άπηχήσεώς της επί των ’Αθηναίων, ύπήρξεν 
ή πρώτη άφορμή τής έξασθενήσεως τής δυνάμεως των ’Αθηνών. Τήν επιδημίαν ταύ- 
την άριστουργηματικώς περιέγραψεν ό Θουκυδίδης, δστις καί ό ίδιος προσεβλήθη 
ύπό τής νόσου καί πολλούς άλλους πάσχοντας παρηκολούθησεν, άφήκε δέ περιγρα
φήν, ήτις κατά τήν ομολογίαν του, θά ήδύνατο νά χρησιμεύση προς άναγνώρισιν 
τής νόσου, έν ή περιπτώσει αΰτη άλλοτε ποτέ ήθελεν έκ νέου έμφανισθή.

’Εκτός τής κατά τό 430 π.Χ. πανδημίας, ή νόσος προσέβαλε τάς ’Αθήνας 
ύπό μορφήν μικροτέρων έπιδημιών καί κατά τά έπόμεα πέντε έτη.

'Η έκ τής νόσου νοσηρότης ύπήρξε μεγίστη, ώς έξάγεται έκ τοϋ κειμένου τοϋ 
Θουκυδίδου. 'Η έξ αυτής θνησιμότης φαίνεται δτι ύπήρξε λίαν ύψηλή. Στερούμεθα, 
βεβαίως, έπακριβοΰς στατιστικής των θυμάτων καί οί έπί τοϋ θέματος τούτου άσχο- 
ληθέντες, διάφοροι συγγραφείς, διαφόρους άναφέρουσι τούς άριθμούς αύτών. Έπακρι- 
βέστερον γνώμονα τής θνησιμότητος έχομεν τήν καταστροφήν, ή οποία έπήλθεν εις 
τό ύπό τον "Αγνωνα έκστρατευτικόν εις τήν Ποτίδαιαν σώμα. Έ κ τών 4.000 άνδρών 
τοϋ σώματος τούτου άπέθανον, προσβληθέντες ύπό τής νόσου, οί 1050, πράγμα δπερ 
καθορίζει τήν θνησιμότητα εις 26°/0. Θά ύπήρξεν δμως αυτή έτι μεγαλειτέρα, έάν 
ληφθή ύπ’ οψιν, δτι είναι ένδεχόμενον νά μή προσεβλήθησαν ύπό τής νόσου άπαντες 
οί άνδρες τοϋ σώματος, άλλά μέρος τούτων, έξ ών καί άπέθανον οί 1050.'Η μεγίστη 
θνησιμότης τής νόσου βεβαίως ώφείλετο ούχί μόνον εις τήν βαρύτητα αύτής, άλλά καί 
εις τάς κακάς συνθήκας ύπό τάς οποίας έβίουν τότε οί ’Αθηναίοι, έγκεκλεισμένοι μετά 
τοϋ λοιπού λαοΰ τής ’Αττικής έντός τοϋ κλοιοΰ τών Μακρών Τειχών, λόγω τής έπι- 
δρομής τοϋ ύπό τον βασιλέα τής Σπάρτης Άρχίδαμον έχθρικοϋ στρατού.

'Υπό τοϋ Θουκυδίδου τό έπελθόν κακόν ονομάζεται ν ό σ ο ς  ή ν ό σ η μ α .  
Μεγάλη συζήτησις διαρκεί άπ’ αιώνων, οποία τις ύπήρξεν ή νόσος αΰτη καί μέχρι 
τοϋ νΰν δεν έχει έπιτευχθή όμογνωμία. Τοϋτο είναι εύνόητον, καθ’ δσον ό Θουκυδίδης 
παρέχει ήμΐν, δ,τι ήδύνατο, δηλαδή τήν κλινικήν εικόνα τής νόσου, έλλείπουσιν δμως 
έξετάσεις τών πτωμάτων τών έκ τής νόσου θανόντων μή έπιτρεπόμεναι, άλλωστε 
κατά τούς χρόνους έκείνους, οΰτε δέ καί ύπήρχον τότε μικοβιολογικαί έξετάσεις.

** *
Έ ν τοΐς κατωτέρω θέλομεν συζητήσει οποία τις ύπήρξεν ή νόσος, ή ύπό τοϋ 

Θουκυδίδου περιγραφομένη, τήν όποιαν έν τή ιστορία γνωρίζομεν ύπό τό δνομα 
«Λοιμός τών ’Αθηνών». Πριν ή εΐσέλθομεν εις τήν σχετικήν συζήτησιν, θά παραθέ- 
σωμεν, έν έλευθέρα οπωσδήποτε άποδόσει, τήν περί τοϋ νοσήματος περιγραφήν τοϋ 
Θουκυδίδου, θαυμαστήν διά τήν άκρίβειαν τής παρατηρήσεως καί τό έντεχνον τής 
έκθέσεως:

«'Η  νόσος ήρχισε νά παρουσιάζεται τό πρώτον εις τάς ’Αθήνας, έλέγετο, 
δμως, δτι εϊχεν ένσκήψει πρότερον εις πολλά μέρη καί περί τήν Λήμνον καί άλλαχοϋ. 
Ά λλ’ δμως τοιοΰτος λοιμός καί τόση μεγάλη καταστροφή ανθρώπων δέν άναφέρεται 
δτι έγινε πουθενά. Διότι, οΰτε οί ιατροί παρεΐχον ωφέλειαν, αν καί έπεχείρησαν νά
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θεραπεύσουν, επειδή δεν έγνώριζον την φύσιν τής νόσου, καί περισσότερον όλων αυτοί 
άπέθνησκον, τόσον δέ μάλλον, όσον περισσότερον έπλησίαζον τούς άρρωστους- 
οότε έβοήθησεν άλλο τι ανθρώπινον μέσον καί δσας λιτανείας ή χρησμούς ή τά τοιαΰ- 
τα έδοκίμασαν, πάντα άνωφελή άπέβησαν καί επί τέλους καί αυτά παρήτησαν, άπελ- 
πισθέντες ύπό τού κακού.

’Ήρξατο δέ ή νόσος, ώς λέγεται, πρώτον μέν άπό την Αιθιοπίαν την πέραν τής 
Αίγυπτου, έπειτα δέ κατέβη καί εις την Αίγυπτον καί τήν Αιβύην, καί εις το πλεΐστον 
μέρος τής χώρας τού Μεγάλου Βασιλέως. Εις δέ τήν πόλιν των ’Αθηναίων ένέσκηψεν 
έξαίφνης καί το πρώτον εις τον Πειραιά προσέβαλεν άνθρώπους καί έλέχθη ύπ’ αυτών, 
ότι οί Πελοποννήσιοι είχον ρίψει δηλητήρια εις τά φρέατα" διότι εκεί δέν ύπήρχον 
κρήναι. Κατόπιν δέ έ'φθασε καί εις τάς ’Αθήνας καί άπέθνησκον τότε πλέον πολλοί 
περισσότεροι.

’Ά ς λέγη λοιπόν έκαστος περί αυτής τής νόσου δ,τι γνωρίζει καί ιατρός καί μή 
τοιοϋτος άπό ποίαν αιτίαν είναι πιθανόν ότι προήλθεν- εγώ δέ θά εκθέσω πώς έξεδη- 
λοΰτο ή νόσος, ώστε έξετάζων τις τά συμπτώματα εάν καί άλλοτε ποτέ ήθελε πάλιν 
έπέλθει αυτή, νά δύναται προγνωρίζων νά μή άγνοή αύτήν. Ταΰτα δέ θά εκθέσω, 
διότι καί έγώ ό ίδιος ήσθένησα καί είδον άλλους πάσχοντας.

Κατά τό έτος λοιπόν εκείνο, κατά τήν κοινήν ομολογίαν, δέν ύπήρχον άλλαι 
άσθένειαι, έάν δέ τις έπασχε πρότερον άλλο τ ι εις αύτήν τήν νόσον κατέληγε. Τούς δέ 
άλλους άνευ ούδεμιάς προηγουμένης έκδηλώσεως, άλλ’ ένώ ήσαν υγιείς, έξαίφνης 
πρώτον μέν θέρμη ισχυρά τής κεφαλής καί έρυθρότης τών οφθαλμών καί φλόγωσις 
κατελάμβανε καί τά έντός τού στόματος, δηλαδή ή φάρυγξ καί ή γλώσσα, ευθύς έξ 
άρχής ήσαν κατέρυθρα καί ή άπόπνοια τών άρρωστων ήτο άσυνήθης καί δυσώδης. 
Μετά τά συμπτώματα αυτά έπήρχετο πτάρνισμα καί βραχνάδα καί συντόμως εις τό 
στήθος κατέβαινεν ό πόνος, συνοδευόμενος ύπό ισχυρού βηχός. Καί όταν έφθανεν 
εις τον στόμαχον, άνέστρεφεν αύτόν καί έπήρχοντο έμετοι χολώδεις, προκαλοΰντες 
μεγάλην ταλαιπωρίαν εις τον πάσχοντα. Καί εις τούς περισσοτέρους παρουσιάσθη 
λόξυγκας, προκαλών ισχυρόν σπασμόν καί ε’ίς τινας μέν ούτος ταχέως έπαυσεν, εις 
άλλους δέ πολύ άργότερον. Καί διά μέν τής επαφής τό σώμα ούτε πολύ θερμόν ήτο, 
οότε πολύ νωπόν, άλλ’ υπέρυθρον, πελιδνόν, κατάστικτον άπό μικράς φλύκταινας καί 
έλκη. Τά έσωτερικά δέ τού σώματος τόσον έκαίοντο ύπό τού πυρετού, ώστε οΐ άσθε- 
νεΐς νά μή άνέχωνται οότε λεπτότατα ίμάτια, οότε σινδόνας, άλλά γυμνοί καί μέ μεγά
λην εύχαρίστησιν νά ρίπτωνται εις ύδωρ ψυχρόν. Καί πολλοί άπό τούς μή έπιτηρουμέν- 
νους άρρώστους έπραξαν τούτο, ριφθέντες εις φρέατα, διότι κατείχοντο ύπό άσβέ- 
στου δίψης καί τό ίδιον άποτέλεσμα είχε καί ή μικρά καί ή μεγάλη υδροποσία. Καί 
δέν ήτο δυνατόν νά ήσυχάση τις ή νά κοιμηθή οότε ήμέραν, οότε νύκτα. Καί τό σώμα, 
εφόσον ή νόσος ήκμαζε, δέν κατεβάλλετο, άλλά παραδόξως άντεΐχεν εις τήν ταλαι
πωρίαν, ώστε ή άπέθνησκον οί περισσότεροι κατά τήν έβδόμην ή ένάτην ήμέραν τής 
νόσου, λόγω τού έσωτερικοΰ πυρετού, έχοντες άκόμη δύναμίν τινα, ή, έάν τότε ήθε- 
λον διαφύγεί, άφοΰ κατέβαινε τό νόσημα εις τήν κοιλίαν καί έντός αυτής έγίνοντο 
έξελκώσεις καί έπήρχετο άκράτητος διάρροια, οί περισσότεροι ύστερον έξαντληθέντες 
ύπ’ αυτής άπέθνησκον. Διότι έπεξετείνετο, καθ’ δλον τό σώμα, έκ τών άνω προς τά 
κάτω, τό εις τήν κεφαλήν πρώτον έγκατασταθέν κακόν καί έάν κανείς έκ τών βα- 
ρυτάτων έκδηλώσεων τής νόσου διεσώζετο. Πολλούς δέ μετά τήν λήξιν τής νόσου 
κατελάμβανεν άμνημοσύνη δι’ όλα γενικώς καί δέν άνεγνώριζον οότε έαυτούς, οότε 
τούς φίλους των.

’Επειδή λοιπόν τό είδος τής νόσου έγένετο άνώτερον πάσης περιγραφής καί 
κατά τά άλλα ένέσκηπτεν εις έκαστον σκληροτέρως παρ’ ό,τι ήδύνατο νά ύποφέρη 
ή άνθρωπίνη φύσις καί διά τού εξής έφανερώθη κυριώτατα ότι διέφερε τών συνήθων 
νόσων τά όρνεα δηλαδή καί τά τετράποδα, όσα τρώγουν άνθρώπινα πτώματα, αν
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και πολλοί άταφοι παρέμενον, ή δεν έπλησίαζον ή έψόφουν δταν έτρωγον- άπόδειξις 
δέ δτι των τοιούτων ορνέων καταφανής έλλειψις έγένετο καί δέν παρετηροΰντο οΰτε 
άλλαχοϋ, οδτε περί τα πτώματα, οί δέ σκύλοι έκαμνον περισσότερον αντιληπτόν τό 
αποτέλεσμα, ως έκ της μετά των άνθρώπων συμβιώσεώς των.

Τό μέν λοιπόν νόσημα, έάν παράλειψη τις πολλάς καί άλλας άσυνήθεις εκδη
λώσεις του, δπως εις έκαστον ένεφανίζετο διαφόρως, άπό τον ένα εις τον άλλον, 
τοιοϋτον τι ήτο κατά την γενικήν έμφάνισίν του καί ούδέν άλλο νόσημα έκ των συ
νήθων έβασάνιζε τούς άνθρώπους κατ’ εκείνον τον χρόνον, άλλά καί έάν άλλο τι 
παρουσιάζετο, εις τούτο κατέληγεν. Άπέθνησκον δέ άλλοι μέν δι’ έλλειψιν περι
ποιήσεων, άλλοι δέ παρά τάς μεγίστας τοιαύτας καί κανέν δέν εύρέθη ειδικόν οΰτως 
εΐπεϊν φάρμακον, τό όποιον θά έπρεπε προσφερόμενον νά ώφελή' διότι τό ωφέλησαν 
τον ένα, τό ίδιον τούτο άλλον έβλαπτε καί κανέν σώμα δέν άπεδείχθη, δτι ήτο ικανόν 
νά άντιπαλαίση προς τό νόσημα είτε ισχυρόν ήτο, είτε ασθενές, άλλά τά πάντα κατέ- 
στρεφεν, άκόμη καί έκεΐνα τά όποια πάσης θεραπείας έτύγχανον. Τό δεινότερον δέ 
δλων των κακών ήτο ή άποθάρρυνσις, ή οποία έπήρχετο δταν κανείς άντελαμβάνετο 
δτι προσεβλήθη ύπό τής νόσου, διότι ευθύς άπελπιζόμενοι, πολύ περισσότερον 
έγκατέλιπον τούς εαυτούς των καί δέν άντεΐχον καί διότι έμολύνοντο, περιποιούμενοι 
οΐ μέν τούς δέ, δπως τά πρόβατα άπέθνησκον καί τήν μεγαλειτέραν φθοράν τούτο 
προεκάλει- διότι έάν έκ φόβου δέν τούς έπλησίαζον, άπέθνησκον έγκαταλελειμμένοι 
καί πολλαί οΐκογένειαι έξεκληρίσθησαν διά τήν έλλειψιν οίουδήποτε, δστις θά ήδύ- 
νατο νά τάς περιποιηθή. Έάν δέ έξ άλλου έπλησίαζον, κατεστρέφοντο καί προ πάν
των οί έπιδεικνύοντες άνδρείαν τινά, διότι άπό έντροπήν ήδιαφόρουν διά τούς έαυ- 
τούς των, πλησιάζοντες τούς έγκαταλελειμμένους φίλους των καί οί συγγενείς εις τό 
τέλος έκουράσθησαν κλαίοντες τούς άποθνήσκοντας, καταβαλλόμενοι άπό τήν μεγά- 
λην συμφοράν. Περισσότερον δμως δλων οί παθόντες καί σωθέντες έλάμβανον συμ
πάθειαν διά τούς θνήσκοντας καί πάσχοντας, διότι έκ πείρας έγνώρισαν τήν νόσον 
καί ήσαν πλέον αυτοί έν άσφαλεία, διότι δίς τον αυτόν άνθρωπον, ώστε νά τον θανα- 
τώση, δέν προσέβαλλε τό νόσημα. Καί έμακαρίζοντο οί τοιοΰτοι ύπό τών άλλων 
καί αυτοί ήσαν περιχαρείς καί είχον τήν κρυφήν έλπίδα, δτι ύπό οΰδενός άλλου νοσή
ματος ποτέ ήθελον προσβληθή».

Περαιτέρω ό Θουκυδίδης δίδει ζωγραφικήν περιγραφήν τών άποτελεσμάτων 
της νόσου. Οί κάτοικοι συρρεύσαντες έντός τών Μακρών Τειχών καί πλεϊστοι ζώντες 
έντός καλυβών καί κακώς διαιτώμενοι άπέθνησκον δπου φθάση καί ίδιους περί τάς 
κρήνας, δπου ήμιθανεϊς συνέρρεον διά τήν έπιθυμίαν τού ΰδατος. Πλήρεις νεκρών 
ήσαν καί οί ναοί, διότι καί εις'αυτούς είχον έγκατασταθή. Αί συνήθειαι της ταφής, 
τάς οποίας γνωρίζομεν πόσον έσέβοντο οί άρχαΐοι, παρεβιάσθησαν καί δπως-δπως 
έκαστος έζήτει ν’ άπαλλαγή άπό τό πτώμα τού οικείου του. ’Έθετεν αυτό εις ξένην 
πυράν καί έν τάχει άνεχώρει. Ή  ήθική έκλυσις έπήλθεν ύψίστη· δέν έσέβοντο οδτε 
τά θεία, ούτε τά άνθρώπινα, φοβούμενοι, δτι προσβαλλόμενοι ύπό τής νόσου θά άπέ
θνησκον, ταχέως προσεπάθουν νά άπολαύσουν τήν ζωήν διά παντός τρόπου. Καί 
φόβος θεών ή νόμος άνθρώπων, κανείς δέν ήτο σεβαστός.

Έ κ τής ύπό τού Θουκυδίδου παρεχομένης είκόνος τού κακού καταφαίνεται, 
δτι πρόκειται περί νόσου λοιμώδους λίαν μεταδοτικής, έξωθεν έλθούσης, άρχομένης 
άποτόμως διά πυρετού ύψηλοΰ καί έκδηλουμένης διά συμπτωμάτων άπό τού νευρικού 
συστήματος, τού πεπτικού, τού άναπνευστικοΰ, τού δέρματος κ.λ.π. έγκαταλει- 
πούσης δέ άνοσίαν εις τούς έξ αυτής προσβληθέντας. Ή  νόσος, πλήν τών άνθρώπων, 
προσέβαλλε καί ζφα τετράποδα καί όρνεα, συνυπαρχούσης οδτω έπιζωοτίας, έπίσης 
ώς ή έπιδημία έκτεταμένης.

'Ως είπομεν, ζωηρώς συζητεϊται οποία τις ύπήρξεν ή νόσος ή ύπό τού Θου
κυδίδου περιγραφομένη. Έρευνηταί διάφοροι ύπεστήριξαν τάς μάλλον διαφόρους
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γνώμας καί εις τάς κατά καιρούς έπερχομένας μεγάλας έπιδημίας άνεζητοΰντο 
ομοιότητες προς τον Λοιμόν των ’Αθηνών- εις την τοιαύτην συζήτησιν άνεμίχθημεν 
καί ήμεϊς δημοσιεύσαντες κατά τό 1916 σχετικόν άρθρον έν τώ ίατρικώ περιοδικώ 
« ’Ιατρική Πρόοδος». Έν τοΐς έπομένοις θέλομεν εκθέσει τάς ύποστηριχθείσας δια
φόρους γνώμας, ώς καί την ήμετέραν.

Τάξις των έρευνητών, ηγουμένου του περιφήμου Λιτρέ (L ittre), ύπεστήρι- 
ξαν, ότι ή νόσος των ’Αθηνών, όπως καί άλλαι τινές ύπό τής ιστορίας άναφερόμεναι 
έπιδημίαι, άνήκουσιν εις νόσους έξαφανισθείσας πλέον (νόσοι νεκραί). ’Άλλοι, όμως, 
ώς ό Γάλλος καθηγητής Σωφάρ (Chauffard), δέχονται, ότι αί νυν ύπάρχουσαι νόσοι, 
ύπήρχον από τής άρχαιότητος, ούδαμώς δέ έξέλιπον, επανέρχονται δέ οσάκις κατάλ
ληλοι συνθήκαι συντείνουσιν είς τήν έμφάνισιν αυτών. ’Επίσης άπέδειξεν, ότι τών 
πλείστων έκ τών νυν παρατηρουμένων νόσων άνευρίσκομεν περιγραφάς ύπό τών 
άρχαίων συγγραφέων έκτιθεμένας, αί αύταί δέ νόσοι πάντοτε μαστίζουσι τήν άν- 
θρωπότητα.

Άποδεχόμεθα μετά πίστεως τήν γνώμην του Σωφάρ. ’Από τής εποχής τοϋ 
λοιμού τών ’Αθηνών παρεντίθενται βεβαίως 2400 έτη, άλλά τό ποσόν τούτο φαινο- 
μενικώς είναι μέγα. ’Αντιπροσωπεύονται είς αύτό μόλις 80 γενεαί άνθρώπων. ’Εάν 
φαντασθώμεν κατά σειράν τούς προγόνους ήμών (πατήρ, πάππος, προπάππος κλπ .). 
ό 80ός τούτων έζη κατά τήν έποχήν τού λοιμού. 'Η διαβίβασις δέ τού νοσηρού πα
ράγοντος διά τόσων γενεών, δεν θά ήτο ικανή νά έξαντλήση τό ισόβιον τών έν τή 
άρχαιότητι νόσων, ούτως ώστε έκάστη τούτων νά έξαφανισθή άπό τής γής. Ούτε, 
τουλάχιστον, όσον άφορα τήν Ελλάδα, μετεβλήθη τό κλίμα, όπερ, ώς γνωστόν, 
μεγάλως έπηρεάζει τήν έξέλιξιν τών νόσων. Κατά τάς μελέτας τού Αίγινήτου καί 
άλλων τό κλίμα τής Ελλάδος είναι τό αύτό άπό τής άρχαίας έποχής μέχρι σήμερον. 
Ούτε λοιπόν διαβίβασις διά μεγάλου άριθμοΰ άνθρωπίνων γενεών, ούτε άλλαγή κλί
ματος δικαιολογεί τήν έξαφάνισιν τών νόσων.

Έν τή προσπαθείς τού προσδιορισμού τής νόσου, ήτις προεκάλεσεν τον λοι
μόν τών ’Αθηνών, δέον νά έχωμεν ύπ’ όψιν άφ’ ένός μέν τήν ύπό τού Θουκυδίδου 
παρεχομένην κλινικήν εικόνα τού κακού, άφ’ έτέρου δέ ότι τούτο άναπτύσσει καί 
έπιζωοτίαν. Ά ς  έξετάσωμεν πρώτον τό ζήτημα άπό κλινικής άπόψεως.

Δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν ώς πιθανήν τήν γνώμην πολλών έρευνητών 
ύποστηριξάντων, ότι πρόκειται περί τυφοειδούς πυρετού ή ιλαράς ή οστρακιάς ή 
κίτρινου πυρετού ή γρίππης ή έγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδος ή συφίλιδος ή έργο- 
τισμοΰ, καθ’ όσον ή συμπτωματολογία τούτων δέν συμφωνεί προς τήν ύπό τού 
Θουκυδίδου περιγραφομένην.

(Συνεχίζεται)
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- Η  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-

---------------------------------'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α ' ----------------------------------
κ . ΙΩΑΝΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

Ε ισαγωγή.
Διά τό εύρύ κοινόν, έφαρμογή των διατάξεων Τροχαίας σημαίνει άπλώς προ

σαγωγήν των παραβατών ένώπιον των δικαστηρίων, προς τον σκοπόν τής τιμωρίας 
των. ’Ολίγοι είναι έκεΐνοι οί όποιοι άντιλαμβάνονται τούς πραγματικούς σκοπούς 
τής έφαρμογής των διατάξεων τούτων. Οί άστυνομικοί, ώς έπαγγελματίαι, είναι 
ύποχρεωμένοι να γνωρίζουν λεπτομερώς τήν σημασίαν τήν οποίαν Ιχει ή έφαρμογή 
τών διατάξεων Τροχαίας καί τούς έπιδιωκομένους δι’ αυτής σκοπούς, διά νά είναι 
εις θέσιν ν’ άνταποκρίνωνται εις τά καθήκοντά των.

Ή  παρούσα μελέτη δεν εχει ώς σκοπόν τήν άνάπτυξιν μεθόδων έφαρμογής 
τών Τροχαίων διατάξεων, άλλά τήν άνάπτυξιν τών παραγόντων οί όποιοι καθι
στούν τήν έφαρμογήν τούτων άναγκαίαν.

Ή  έφαρμογή, λοιπόν, τών διατάξεων Τροχαίας είναι μιά λεπτή καί πολυσύν
θετος ένέργεια, καθ’ οσον έχει ώς άντικείμενον τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν, 
ήτις άπορρέει έκ τών συνθηκών, τών συναισθημάτων καί τής έν γένει προσωπικό- 
τητος τού άνθρώπου.

"Αν θελήσωμεν ν’ άσχοληθώμεν μέ τάς παραβάσεις Τροχαίας, θά πρέπει νά 
έ'χωμεν ύπ’ όψιν μας τά κατωτέρω τρία έρωτήματα :

Α) Τί είναι νόμοι καί γενικώς διατάξεις Τροχαίας ;
Είναι δέ άναγκαΐον νά γνωρίζωμεν πώς καί διατί καθιερώθησαν αί διατάξεις 

Τροχαίας κινήσεως.
Β) Διατί οί άνθρωποι παραβαίνουν τάς διατάξεις Τροχαίας ;
Πρέπει νά γνωρίσωμεν τούς παράγοντας οί όποιοι ώθοΰν τούς άνθρώπους νά 

παραβαίνουν τάς διατάξεις Τροχαίας.
Γ) Κατά ποιον τρόπον ή έφαρμογή τών διατάξεων έπηρεάζει τούς οδηγούς ;
Γνωρίζοντες τούτο είναι δυνατόν νά προσεγγίσωμεν εύκολώτερον τούς σκο

πούς τούς όποιους έπιδιώκει ή έφαρμογή.
Κατωτέρω θ’ άναλύσωμεν εν έκαστον τών άνωτέρω έρωτημάτων.
Α) Τί ε ίνα ι διατάξεις Τροχαίας.
Ή  τάξις εις μίαν κοινότητα, στηρίζεται, ώς έπί τό πλεΐστον, εις τήν κατά 

τρόπον τινα, τυποποιημένην καί ομοιόμορφον συμπεριφοράν τών μελών αύτής.
Αί διατάξεις Τροχαίας άποσκοποϋν εις τήν έξασφάλισιν προϋποθέσεων, αίτι- 

νες θά καταστήσουν άνετον καί άκίνδυνον τήν χρήσιν τών δημοσίων οδών.
Αί πρώται διατάξεις αίτινες άφεώρουν συμπεριφοράν τών οδηγών κατά τήν 

οδήγησιν οχημάτων, προήλθον άπό συνήθειας αί όποϊαι ήσκοΰντο συνεχώς καί όμοιο- 
μόρφως έπί μακρόν χρόνον. "Οταν τά αύτοκίνητα ένεφανίσθησαν τό πρώτον εις τάς 
οδούς, έδημιουργήθη ή άνάγκη τής καθιερώσεως κανόνων ρυθμιζόντων τήν κυκλο
φορίαν των.

Μέ τήν πάροδον τών έτών, λόγω αύξήσεως τών οχημάτων, καθιερώθησαν 
λεπτομερέστεροι κανόνες, διά τήν έξασφάλισιν άσφαλών συνθηκών κυκλοφορίας.

Αί διατάξεις περί κυκλοφορίας, όπως δλαι αί άλλαι διατάξεις, έκφράζουν 
αρχάς καί συμπεριφοράν αί όποϊαι είναι άποδεκταί εις μίαν κοινωνίαν, δεν άνα- 
φέρονται όμως μόνον εις τήν συμπεριφοράν, ή όποια είναι άφ’ έαυτής κακή, όπως
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οί νόμοι περί κλοπής, άνθρωποκτονίας κ.λ.π. Προσδιορίζουν καί ενθαρρύνουν συμ
περιφοράν σύμφωνον προς χαραχθεΐσαν τακτικήν καί παρεμποδίζουν εκείνους οί 
όποιοι δεν θά ακολουθήσουν την τακτικήν ταύτην.

Καίτοι αί διατάξεις Τροχαίας άποσκοποϋν εις τήν δημιουργίαν ομοιομόρφου 
καλής συμπεριφοράς, όμως δεν έρμηνεύονται πάντοτε κατά τον αυτόν τρόπον. Τί 
είναι καλή συμπεριφορά κατά τήν όδήγησιν αύτοκινήτου, εις δεδομένην περίπτωσιν, 
έξαρτάται άπό :

1) Τον τρόπον καθ’ όν εκφράζεται ό νόμος.
2) Τον τρόπον έρμηνείας τούτου ύπό των δικαστηρίων.
3) Τον τρόπον εφαρμογής του νόμου παρά των έντεταλμένων προς τούτο 

υπηρεσιών.
4) Τον τρόπον, καθ’ όν έκαστον οργανον αισθάνεται τήν συμπεριφοράν ταύ

την, εις έκάστην περίπτωσιν ή οποία εμφανίζεται ένώπιόν του.
Οί οδηγοί οχημάτων σπανίως είναι ενήμεροι επί τής έρμηνείας πού δίδουν τά 

δικαστήρια καί συνήθως πολύ ολίγα γνωρίζουν έν σχέσει μέ τήν προγραμματιζο- 
μένην ύπό τής ’Αστυνομίας τακτικήν. Γνώμονα αυτών περί τού τί είναι καλή ή 
κακή συμπεριφορά, άποτελοΰν αί άποφάσεις καί αί ένέργειαι ένός έκάστου άστυνο- 
μικοΰ οργάνου, τό όποιον είναι έντεταλμένον νά έποπτεύη καί νά έλέγχη τούτους 
εις τάς διαφόρους οδούς.

Αί διατάξεις Τροχαίας κατευθύνονται προς διάφορα σημεία. Μερικαί επι
τάσσουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένας ένεργείας τών οδηγών, κατά τήν όδήγησιν 
τών οχημάτων των, άλλαι άναφέρονται εις τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας θά πρέπει 
ή δέν θά πρέπει νά χρησιμοποιώνται αί οδοί καί έτεραι εις προϋποθέσεις καί κατα
στάσεις ύπό τάς οποίας δύναταί τις νά όδηγήση έν όχημα. "Ετεραι επίσης άνα- 
φέρονται εις τήν κατάστασιν τών οχημάτων άπό άπόψεως κατασκευής καί εξαρτη
μάτων.

Αί παραβάσεις Τροχαίας δύνανται νά ταξινομηθούν εις δύο ομάδας. 'Η διά
κρισής αΰτη θά μάς ύποβοηθήση εις τό νά έκτιμήσωμεν ώρισμένα προβλήματα δη- 
μιουργούμενα κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων.

α) ’Επικίνδυνοι παραβάσεις Τροχαίας.
Πάσα παράβασις ή όποια έπηρεάζει δυσμενώς τήν άσφάλειαν κινήσεοις τών 

πεζών καί οχημάτων θεωρείται έπικίνδυνος.
'Υπάρχουν δύο γενικαί κατηγορίαι τούτων.
1) ’Επικίνδυνος συμπεριφορά.
Πάσα έπικίνδυνος πράξις ή παράλειψις κατά τήν κυκλοφορίαν.
2) ’Επικίνδυνος κατάστασις.
Πάσα κατάστασις δυναμένη νά προκαλέση κίνδυνον ή νά έπιτρέψη τήν δη

μιουργίαν τοιούτου.
'Η κατάστασις αΰτη είναι δυνατόν νά δημιουργηθή :
ι) Εις οδηγούς ή πεζούς κατά τήν χρήσιν παρ’ αυτών τών οδών.
ιι) Εις τά οχήματα.
ιιι) Ε ίς,τάς οδούς.
β) "Αλλαι παραβάσεις Τροχαίας.
Πάσα έτέρα παράβασις ήτις έπηρεάζει δυσμενώς τήν χρήσιν ή προστασίαν 

τών οδών, άλλά δέν δημιουργεί κίνδυνον εις τήν κίνησιν τών όχηςάτων καί πεζών.
Β) Δ ιατί οί άνθρωποι παραβαίνουν τάς διατάξεις τής Τροχαίας.
Οί λόγοι διά τούς όποιους οί άνθρωποι παραβαίνουν τάς διατάξεις τροχαίας 

είναι έξαιρετικά πολύπλοκοι.
Κανονική συμπεριφορά κατά τήν όδήγησιν σημαίνει δτι αί έπιθυμίαι τού 

οδηγού συμβιβάζονται μέ ό,τι ή κοινωνία έπιτρέπει. Πολλές δυνάμεις άποφασίζουν
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περί τής συμπεριφοράς μας κατά τήν όδήγησιν. Μερικαί έκ τούτων ένεργοΰν εις το 
νά διατηρούν τήν συμπεριφοράν μας έντός άνεκτών και ασφαλών ορίων. ’Άλλαι 
ένεργοΰν εις το νά κατευθύνουν ταύτην προς επικινδύνους έκδηλώσέις. 'Η εφαρμογή 
των διατάξεων Τροχαίας είναι μία έκ των δυνάμεων ήτις έπηρεάζει τήν συμπε
ριφοράν ταύτην. Είναι, ΐσως, μία έκ των σπουδαιοτέρων, διότι κατευθύνεται άμέσως 
προς τούς οδηγούς, ώς άτομα.

Μερικοί οδηγοί δεν ΰπακούουν εις τάς διατάξεις Τροχαίας, λόγω φυσικών 
έλαττωμάτων ή άδυναμιών. Π.χ. "Ενας οδηγός παραβιάζει μίαν πινακίδα τροχαίας 
έκ τού γεγονότος ότι ή όρασίς του είναι άσθενής καί δεν τήν άντιλαμβάνεται έγκαί- 
ρως. Τοιοΰτοι οδηγοί είναι σπάνιοι καί έναπόκειται εις τήν υπηρεσίαν έκδόσεως 
αδειών όδηγήσεως νά διαπιστώση τά έλαττώματά των.

"Αλλοι οδηγοί δεν γνωρίζουν ότι παρέβησαν μίαν διάταξιν.
Τοιαΰται περιπτώσεις είναι δυνατόν νά προκληθοΰν έκ δύο αιτιών.:
1) 'Οδηγοί τινές ούδόλως άπασχολοΰνται εις τό νά ένημερωθώσιν έπί τού τί 

άπαιτεΐ ό νόμος εις ώρισμένας περιπτώσεις. Τούτο είναι δυνατόν νά οφείλεται εις 
τήν αδιαφορίαν προς τούς κανόνας όδηγήσεως ή εις τήν έ'λλειψιν δυνάμεως, ή οποία 
θά τούς ύποχρεώση εις τήν μελέτην τού νόμου.

2) Πολλάκις, άλλοι οδηγοί, δεν άντιλαμβάνονται σήματα Τροχαίας, τά όποια 
άπαιτοΰν πράξιν ή παράλειψιν. Τούτο οφείλεται ε’ίτε εις τήν έλλειψιν άντιλήψεως καί 
έπαγρυπνήσεως έκ μέρους των, είτε εις τήν έλαττωματικότητα τών σημάτων.

'Οδηγοί τινες, είναι έκ συνήθειας παραβάται ήτοι, καίτοι γνωρίζουν καλώς 
τάς άπαιτήσεις τού νόμου εις τάς συγκεκριμένας περιπτώσεις, δεν συμμορφοΰνται, 
διά διαφόρους αιτίας. Οί έκ συνήθειας παραβάται δύνανται νά διακριθώσιν εις δύο 
κυρίας κατηγορίας. Εις εκείνους οΐ όποιοι, λόγω φυσικών έλαττωμάτων, δεν ήμπο- 
ροΰν νά διορθωθούν, ώς άνωτέρω άνεφέραμεν, καί είς έκείνους οί όποιοι έ'χουν μο
νίμους ή περιοδικάς άνωμαλίας. Αί άνωμαλίαι αΰται δυνατόν νά είναι :

1) Έύχωσις, ήτοι σοβαραί διανοητικαί άνωμαλίαι αί όποΐαι άπαιτοΰν ψυ
χιατρικήν περίθαλψιν.

2) Νευρωτικαί καταστάσεις προκληθεΐσαι άπό κακήν χρήσιν οινοπνευμα
τωδών ποτών, ναρκωτικών ή έξ ύπερβολικής κοπώσεως.

3) Άνωμαλίαι τού χαρακτήρος, έκδηλούμεναι κατά τήν όδήγησιν διά πρά
ξεων εγωιστικών καί όρμεμφύτων.

Σχεδόν όλοι οί οδηγοί παραβαίνουν έκ περιστάσεως τάς διατάξεις Τροχαίας.
Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς όποιας εις οδηγός παραβαίνει διάταξιν 

τινά, έμφανίζει δέ τήν πράξίν του ταύτην ώς δικαιολογημένην καί άναγκαίαν. Π.χ. 
ευρισκόμενος έν πορεία μέ τό αύτοκίνητόν του ύφίσταται βλάβην τινά ή όποια δεν 
ακινητοποιεΐ μέν τό αύτοκίνητον, δημιουργεί όμως κίνδυνον, έφ’ όσον χρησιμοποιη- 
θή τούτο άνευ διορθώσεως τής βλάβης. Παρά τον κίνδυνον τό αύτοκίνητον χρησι
μοποιείται, κατ’ άντίθεσιν προς τον νόμον καί τοιουτοτρόποις δημουργεϊται ή πα- 
ράβασις, ή όποια θεωρείται παρά τού οδηγού ώς δικαιολογημένη καί αναπόφευκτος.

Σταθεροί τινές παράγοντες εχουσιν έπίδρασιν έπί τών οδηγών καί ρυθμίζουν 
την ποσότητα καί τό είδος τών παρ’ αυτών διαπραττομένων παραβάσεων.

Οί παράγοντες ούτοι είναι :
1) 'Ο τρόπος μέ τον όποιον άντιμετωπίζει ή κοινή γνώμη τάς παραβάσεις 

Τροχαίας.
2) Αί άντιλήψεις τών οδηγών περί όδηγήσεως, κινδύνου, τών διατάξεων 

I ροχαίας καί τού τρόπου έφαρμογής των.
3) Αί άποκτηθεΐσαι παρ’ αύτών συνήθειαι, κατά τήν διάρκειαν τής έκμα- 

θήσεως τής όδηγήσεως, αί όποΐαι έπαναλαμβάνονται σχεδόν μηχανικώς.
Οί παράγοντες αύτοί είναι δυνατόν νά μεταβληθοΰν άλλά μετά πάροδον μα- 

κροΰ χρόνου καί ώς έκ τούτου θεωρούνται σταθεροί.
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"Ετεροι παράγοντες, χαρακτηριζόμενοι ώς προσωρινοί ή εναλλασσόμενοι 
έπηρεάζουν την συμπεριφοράν των οδηγών κατά την όδήγησιν. Οί πλέον συνήθεις 
τούτων είναι :

1) Προσωρινοί συναισθηματικοί παράγοντες, όπως οίκογενειακαί άνωμα- 
λίαι, εργασία κ.λ.π.

2) Τό συναίσθημα των οδηγών, όσον άφορα την δικαιολογημένην ή μή ΰπαρ- 
ξιν καί έφαρμογήν μιας διατάξεως.

3) 'Ο τρόπος μέ τον όποιον οί άλλοι οδηγοί οδηγούν εις μίαν συγκεκριμένην 
οδόν, ήτοι, ή ταχύτης πού άναπτύσσουν, ό τρόπος χρήσεως τών λωρίδων κυκλο
φορίας κ.λ.π.

4) 'Η σχέσις μεταξύ τού οδηγού καί τών άλλων επιβατών είς ένα όχημα.
5) 'Ο σκοπός τού ταξιδιού, όσον άφορα τό έπεϊγον καί την σπουδαιότητα

αυτού.
Γ) Πώς έπηρεάζει ή εφαρμογή τών διατάξεων Τροχαίας τούς 

οδηγούς.
Διά ν’ άντιληφθώμεν τήν σημασίαν, τής εφαρμογής τών διατάξεων Τροχαίας 

καί τον τρόπον καθ’ δν αυτή έπηρεάζει τήν συμπεριφοράν τών οδηγών, δέον ν’ άνα- 
λύσωμεν εις γενικάς γραμμάς μερικάς άρχάς τής άνθρωπίνης συπεριφοράς.

'Ο άνθρωπος είς ούδεμίαν πράξιν προβαίνει άνευ αιτίας τινός. Οί ψυχολόγοι 
άποκαλοΰν τά αίτια τής συμπεριφοράς «κίνητρα». Είς έκάστην πράξιν υπάρχει 
κίνητρον τό όποιον, δυνατόν, νά μή είναι έμφανές, παρά ταϋτα όμως πάντοτε υπάρ
χει.

Τό κίνητρον έκάστης πράξεως τού άνθρώπου είναι άποτέλεσμα πολλών πα
ραγόντων, τινές τών οποίων υπάρχουν είς αυτό τούτο τό άτομον, άλλοι δέ είς τό 
έξωτερικόν περιβάλλον.

Ή  λεπτομερής άναζήτησις τών αιτίων τής άνθρωπίνης συμπεριφοράς είναι 
δύσκολον έργον καί δεν θά μάς άπασχολήση είς τήν παρούσαν μελέτην. Παρά ταΰτα 
όμως θά άναφέρωμεν κυρίας τινάς άρχάς, αΐτινες θά μάς υποβοηθήσουν είς τό νά. 
άντιληφθώμεν πλήρως τήν σημασίαν τής έφαρμογής τών διατάξεων Τροχαίας καί 
τά έξ αυτής άποτελέσματα.

Τά αίτια τής άνθρωπίνης συμπεριφοράς δύνανται νά ταξινομηθούν είς δύο 
γενικάς κατηγορίας, ώς άκολούθως :

1) Θετικά κίνητρα.
Τά κίνητρα ταύτα μάς ωθούν είς τό ν’ άναζητώμεν τι δι’ ίκανοποίησιν. Π.χ. 

πολλά άτομα καί είδικώτερον τά παιδιά άρέσκονται είς τά γλυκίσματα. Τούτο 
παρατηρεΐται επειδή άπό τής νηπιακής ήλικίας άντιλαμβανόμεθα ότι ή γεΰσις τών 
τροφών τούτων είναι άπολαυστική καί έξακολουθοΰμεν νά τάς άναζητώμεν, έστω καί 
αν δεν είναι άπαραίτητοι διά τήν περαιτέρω φυσικήν άνάπτυξίν μας.

2) ’Αρνητικά κίνητρα.
Τά κίνητρα ταύτα μάς ωθούν είς τό νά άποφεύγωμεν πράξεις αί όποΐαι έχουν 

δυσαρέστους συνέπειας. Π.χ. άπό τής νεαράς ήλικίας συνηθίζομεν ν’ άποφεύγωμεν 
άντικείμενα τά όποια είναι δυνατόν νά μάς προκαλέσουν εγκαύματα, όπως ή θερμά
στρα κ.λ.π.

'Η ζωή θά ήτο σχετικώς άπλή αν όλαι αί πράξεις μας εΐχον εν καί μόνον θε
τικόν ή άρνητικόν κίνητρον. Δυστυχώς όμως δέν είναι άπλή, διότι πολλάκις είναι 
άναγκαϊον νά λάβωμεν άποφάσεις, αίτινες περικλείουν καί τά δύο κίνητρα, θετικόν 
καί άρνητικόν. Π.χ. όδηγοΰντες αύτοκίνητον δυνατόν νά έχωμεν τήν επιθυμίαν 
νά άναπτύξωμεν ταχύτητα μεγαλυτέραν τής άσφαλούς, άλλ’ έξ άντιθέτου ό φόβος 
τού άτυχήματος καταπολεμά τήν έπιθυμίαν μας ταύτην.

Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ένεργοΰν δύο άλληλοσυγκρουόμενα κίνητρα 
καί θά πρέπει τό έν νά ύπερισχύση τού άλλου.
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Είναι πολύ ενδιαφέρον νά γνωρίζωμεν τον τρόπον καθ’ όν ενεργεί το άτομον, 
εις ήν περίπτωσιν άντιμετωπίζει δυο άλληλοσυγκρουόμενα κίνητρα. Συνήθως εις 
τάς περιπτώσεις αύτάς υπερισχύει το κίνητρον το όποιον εΐναι ισχυρότερου καί 
συνήθως τό ισχυρόν αύτό κίνητρον μας δημιουργεί συμπεριφοράν ήτις εΐναι άπη- 
γορευμένη έκ τοϋ νόμου. 'Όλοι σχεδόν οί οδηγοί θά εύρέθησαν πολλάκις εις την 
κατάστασιν ταύτην. Δέν εΐναι έπίσης άσυνήθιστον, εις τάς περιπτώσεις ταύτας νά 
ύπάρχη έν θετικόν κίνητρον ύπακοής εις τον νόμον. "Οταν εύρεθώμεν εις τοιαύτην 
κατάστασιν άποφασίζομεν καί πράττομεν κατά τρόπον τον όποιον νομίζομεν ώς 
τον πλέον κατάλληλον. "Οταν τό κίνητρον παρανόμου τίνος έπιθυμίας εΐναι ίσχυρό- 
τερον άπό τό κίνητρον ύπακοής προς τό νόμον, συνήθως συμπεριφερόμεθα παρανό- 
μως.

Τό ένδιαφέρον μας στρέφεται κυρίως προς τάς περιπτώσεις έκείνας, κατά τάς 
οποίας αί έπιθυμίαι των οδηγών εύρίσκονται εις άντίθεσιν μέ τήν ύπό τοϋ νόμου 
περιγραφομένην καλήν συμπεριφοράν.

'Οποτεδήποτε καί αν έγείρωνται τοιαΰται περιπτώσεις, έγείρονται δέ συχνά, 
εΐναι άνάγκη νά ύπάρχη μιά δύναμις, ήτις θά κατευθύνη την συμπεριφοράν προς 
τήν πλευράν πού έπιθυμεϊ ή κοινωνία.

Ή  δύναμις αΰτη δύναται νά έκδηλωθή διά της έφαρμογής των διατάξεων 
Τροχαίας, μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν άνασταλτικών τάσεων είς τούς οδηγούς, προς 
παρεμπόδισιν έκδηλώσεως των κακών συνηθειών των.

'Η άξια τής έφαρμογής τών διατάξεων Τροχαίας άνευρίσκεται είς τήν δύναμιν 
τής τιμωρίας ή τής δημιουργίας δυσμενών συνεπειών είς τούς παραβάτας.

Έάν ή έφαρμογή τών διατάξεων εΐναι συνεχής καί σταθερά έχει ώς άποτέ- 
λεσμα τήν δημιουργίαν, παρ’ έκάστω οδηγώ, ένός ίσχυροϋ άρνητικοϋ κινήτρου, 
όπερ παρεμποδίζει τούτους έκ τής διαπράξεως πράξεων άνεπιθυμήτων καί παρα
νόμων.

Εΐναι κοινώς παραδεδεγμένον καί έντελώς φυσικόν τό γεγονός ότι άποφεύ- 
γομεν αυτομάτως πράξεις αί όποϊαι μάς όδηγοΰν είς δυσάρεστα αποτελέσματα.

'Η έφαρμογή τών νόμων δημιουργεί τήν συνήθειαν ταύτην.
"Αν καταληφθώμεν διαπράττοντες παράνομον τινά πράξιν καί τιμωρηθώμεν 

διά τοΰτο, ή άνάμνησις τής δυσαρέστου ταύτης συνέπειας θά μάς ώθή, είς τό μέλ
λον, νά άποφεύγωμεν τήν διάπραξιν παρανόμων πράξεων.

Δέν εΐναι πάντοτε άναγκαΐον νά τιμωρηθή τις διά ν’ άναπτύξη τήν συνήθειαν 
ταύτην, αλλά άρκεϊ μόνον απλή παρατήρησις ή γνώσις τής τιμωρίας άλλων, ετι 
δέ καί ή ΰπαρξις έντυπώσεως ότι ή έφαρμογή τών νόμων εΐναι αυστηρά.

'Η συνεχής, αύστηρά, άμερόληπτος καί μεθοδική έφαρμογή τών διατάξεων 
Τροχαίας δημιουργεί είς τό κοινόν μίαν ΐσχυράν συνήθειαν άποφυγής παραβάσεως 
τούτων.

Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου ή συνήθεια αΰτη καθίσταται συνείδησις, τηρεί
ται δέ καί έν απουσία τών άστυνομικών οργάνων.

Προσαρμόζοντες τάς γενικάς ταύτας άρχάς τής ανθρώπινης συμπεριφοράς 
είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων Τροχαίας εΐναι δυνατόν ν’ άντιληψθώμεν πλήρως 
τον τρόπον καθ’ δν αΰτη έπιδρά είς τούς οδηγούς τών οχημάτων. 'Η καλή έφαμογή 
τών διατάξεων άναπτύσσει κυρίως άρκετά κίνητρα τά όποια άποτρέπουν τούς 
ανθρώπους έκ τής κακής συμπεριφοράς. Εΐναι τό άποτελεσματικώτερον μέσον 
διά τήν έξάλειψιν κακών συνηθειών. Βεβαίως εΐναι όλιγώτερον άποτελεσματική 
είς τήν δημιουργίαν καλών συνηθειών, διά τον λόγον δέ τούτον πρέπει νά χρησιμο- 
ποιήται έν συνδυασμώ μέ άλλα εΐδη ένεργειών, ώς διαφώτισιν κ.λ.π.

'Η έφαρμογή τών διατάξεων Τροχαίας δημιουργεί είς τούς οδηγούς τό συ
ναίσθημα, ότι εΐναι δυνατόν νά συλληφθοϋν καί νά καταδικασθοΰν άνά πάσαν στι-
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γμήν, διά παράνομον ένέργειαν ή παράλειψίν των καί έχει ώς αποτέλεσμα τήν συμ- 
μόρφωσιν αυτών προς τούς ίσχύοντας κανόνας. Τό συναίσθημα τούτο δημιουργεΐται 
κατά δύο τρόπους :

1) Διά της έμφανίσεως της ’Αστυνομίας.
'Όταν ό οδηγός βλέπη άστυνομικόν όργανον ή όχημα ενθυμείται, ότι πρέπει 

νά ύπακούη εις τάς Τροχαίας διατάξεις, διότι, άλλως, θά ύποστή τάς δυσμενείς συ
νέπειας τής μη ύπακοής. Κατά κανόνα θά πρέπει ελάχιστοι οδηγοί νά παραβαίνουν 
τάς διατάξεις επί παρουσία άστυνομικοΰ οργάνου. Κατ’ άντίθεσιν όμως προς τον 
κανόνα τούτον, πολλάκις παρατηρεϊται νά διαπράττουν παραβάσεις πολλοί οδηγοί 
επί παρουσία των άστυνομικών.

'Η συχνότης των παραβάσεων επί παρουσία άστυνομικών οργάνων έξαρ- 
τάται : α) Έ κ τής τακτικής ήν έφαρμόζει ή άρμοδία υπηρεσία διά τήν έφαρμο- 
γήν τών διατάξεων (άνοχή, ώργανωμένη ή μή εφαρμογή κ .λ .π .). β) Έ κ τής στά
σεως τήν οποίαν τηρούν τά άστυνομικά όργανα, κατά τήν στιγμήν διαπράξεως 
τών παραβάσεων. 'Η άδιαφορία τούτων διά τάς παραβάσεις μειώνει τό συναίσθημα 
τής ευθύνης τών οδηγών, μέ άποτέλεσμα τήν αυξησιν τής συχνότητος τών παρα
βάσεων. Άντιθέτως ή άμεσος έπέμβασις τούτων προς βεβαίωσιν τών παραβάσεων 
μειώνει ταύτας.

2) Διά τής δημιουργίας πίστεως, εις τό κοινόν, ότι ή ’Αστυνομία ενεργεί 
άποτελεσματικά καί άνά πάσαν στιγμήν. ’Άν ή ’Αστυνομία επί μακρόν χρονικόν 
διάστημα έφαρμόζη συστηματικά καί σταθερά τάς διατάξεις Τροχαίας, δημιουργεΐ- 
ται εις τούς οδηγούς ή έντύπωσις ότι είναι δυνατόν, άνά πάσαν στιγμήν, νά έμφα- 
νισθή ένώπιόν των άστυνομικόν όργανον, τό όποιον θά βεβαιώση οίανδήποτε 
παράβασίν των. Ό λαι αί Άστυνομίαι τού κόσμου άγωνίζονται ν’ άναπτύξουν τήν 
φήμην των, εις τό σημεϊον αυτό. Κατ’ αύτόν τον τρόπον τό έργον τής ’Αστυνομίας 
καθίσταται εύχερέστερον, χρησιμοποιεί αυτή όλιγώτερον άριθμόν υπαλλήλων καί 
δημιουργοΰνται άρισται συνθήκαι κυκλοφορίας.

Τό μέγεθος καί τό είδος τής εφαρμογής τών διατάξεων Τροχαίας προσδιο
ρίζουν τήν άποτελεσματικότητα ταύτης. Έ φ ’ όσον αί διατάξεις εφαρμόζονται συ
νεχώς, σταθερώς καί μέ μεθοδικότητα, τά άποτελέσματα είναι έξαιρετικά. Τό μέ
γεθος καί τό είδος τής έφαρμογής είναι δυνατόν νά ύπολογισθοΰν :

α) Έ κ τού άριθμοΰ τών διατιθεμένων υπαλλήλων δι’ εφαρμογήν τών διατά
ξεων.

β) Έ κ τού άριθμοΰ τών παραβάσεων αίτινες βεβαιοϋνται.
γ ) Έ κ τού είδους τών παραβάσεων αίτινες βεβαιοϋνται.
Μεγάλην σημασίαν διά τήν άποτελεσματικότητα τής έφαρμογής έχει ό τρόπος 

μέ τον όποιον πραγματοποιείται αυτή. Ή  κατ’ επιλογήν τόπου καί χρόνου έφαρμογή 
έχει άριστα άποτελέσματα. Είναι γνωστόν, έκ στατιστικών στοιχείων, ότι εις ώρισμέ- 
νας περιοχάς καί καθ’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα λαμβάνουν χώραν πολλά 
δυστυχήματα άτινα προκαλοΰνται κυρίως έκ τών διαπραττομένων παραβάσεων. 
Είναι έπίσης γνωστόν ότι ώρισμέναι παραβάσεις δημιουργούν μεγαλυτέρους κιν
δύνους ποοκλήσεως άτυχημάτων ώς καί κυκλοφοριακών συμφορήσεων. 'Η ’Αστυνο
μία είναι υποχρεωμένη νά συγκεντρώνη στατιστικά στοιχεία σχετικά μέ τά δυστυ
χήματα καί τάς παραβάσεις. Μέ βάσιν τά στοιχεία ταΰτα είναι δυνατόν νά κατευ- 
θύνη τήν έφαρμογήν τών διατάξεων Τροχαίας καί νά καταστήση ταύτην τό άποτελε- 
σματικώτερον μέσον δημιουργίας καλών συνθηκών κυκλοφορίας.

ΙΩΑΝΝ. Α Θ Α Ν Α Σ Ο Υ Λ Η Σ
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*  ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 81 ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
*  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
*  ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
*  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β'
X. Σ ΠΥΡ ΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 81 ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ή  στήλη αύτή νοιώθει πολλή χαρά κάθε φορά πού τής δίνεται ή ευκαιρία νά 
μνημονεύση καί νά υπογράμμιση μιάν έορταστική εκδήλωση τής ’Αστυνομίας. 
Καί αυτό γιατί πιστεύει δτι αυτές οί στιγμές, πού είναι πλημμυρισμένες συγκίνηση 
καί ιερότητα, μοιάζουν μέ ψυχικό λουτρό, μέσα στο όποιο ή παραπονεμένη άστυ- 
νομική καρδιά ξεκουράζεται, νοσταλγεί, αίσιοδοξεϊ, καί παίρνει καινούργιες δυνά
μεις γιά τον τραχύ καί κοπιαστικό ύπηρεσιακό άγώνα.

Κι’ αν αυτό ΐσχύη σ’ όποιαδήποτε τέτοια χαρούμενη περίπτωση, ξεχωριστή 
καί πιο άληθινή εφαρμογή έχει σέ μιά τελετή ορκωμοσίας νέων βαθμοφόρων στήν 
’Αστυνομική Σχολή.

Ή* ’Αστυνομική Σ χολή!!!... Πόσο γλυκόλαλα καί έλπιδοφόρα αντηχούν 
στ’ αυτιά κάθε άστυνομικοΰ υπαλλήλου έτοΰτες οί απλές λ έξε ις !!!. Τον γεμίζουν 
δύναμη, αυτοπεποίθηση, πίστη... τοϋ θυμίζουν τά πρώτα δειλά του βήματα μέσα 
στήν ανηφορική στράτα τής ζωής... τά πρώτα του όνειρα, τις πρώτες του φιλοδο
ξίες, τά νεανικά σκιρτήματα τής καρδιάς του... Τοϋ φέρνουν ένα γλυκό ρεμβασμό 
στή θύμηση. ’Αλλά συγχρόνως τον διαβεβαιώνουν μέ τον πιο πειστικό τρόπο ότι ή 
ιστορία τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, ή ιστορία 40 ολόκληρων χρόνων στήν υπη
ρεσία τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ, δέν θά τελειώση ποτέ. Θά συνεχίζεται πάντοτε μέ τον 
ΐδιο ρυθμό, κάτω άπό τήν σκιά τών ιερών άστυνομικών παραδόσεων, καθώς άπό 
τό ευλογημένο άστυνομικό περιβόλι τής άγάπης καί τής θυσίας ξεπετάγονται 
κάθε τόσο καί λιγάκι νέα ολόδροσα καί πανέμορφα βλαστάρια, γιά νά πυκνώσουν 
καί ν’ ανανεώσουν τό άπέραντο δάσος τών φρουρών τοϋ νόμου καί τής τάξεως.

Ναί! Νοιώθει, άλήθεια, πολλή χαρά αύτή ή στήλη πού στά σημερινά της 
συμβάντα καί γεγονότα προτάσσει μιά τέτοια σεμνή τελετή : Τήν τελετή τής ορκω
μοσίας 81 νέων Άρχιφυλάκων τής ΙΖ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου, πού έλαβε χώραν 
στήν ’Αστυνομική Σχολή τό μεσημέρι τοϋ Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου τοϋ 1960...

ΤΗταν ή τελευταία μέρα τοϋ παληοΰ χρόνου... Μιά μέρα ήλιόλουστη καί 
χαρούμενη... Μιά μέρα γιορτινή... Παραμονή πρωτοχρονιάς... Τά παιδιά έξω στούς 
δρόμους, μέ τά τρίγωνα, τις φυσαρμόνικες καί τις άθώες φωνοΰλες τους διαλα- 
λοΰσαν τό μεγάλο γεγονός τής « ’Αρχιμηνιάς καί ’Αρχιχρονιάς» καί γέμιζαν τις 
τσέπες τους μέ τις δραχμές καί τά πενηνταράκια τών μεγάλων... Τά σπίτια όμορφο- 
στολισμένα... Τά ντουλάπια γεμάτα γλυκά... ένώ στή μέση τοϋ δωματίου τό Χρι
στουγεννιάτικο δέντρο, μέ τά πολύχρωμα παιχνίδια του καί τά γουστόζικα μπιμπελώ 
του, ύπεγράμμιζε τή γιορταστική χαρά...

Παραμονή πρωτοχρονιάς!!! Τό βράδυ, άκριβώς τά μεσάνυχτα, τήν ώρα πού 
ό ένας χρόνος θά ξεψυχούσε κ ι’ ό άλλος θ’ άνέβαινε ολόλαμπρος στο άρμα τοϋ Χρόνου, 
θά ξεσποΰσε μέσα σέ κάθε σπίτι μιά χαρούμενη καί έκκωφαντική τρικυμία, καθώς 
ό τυχερός θάβγαζε άπ’ τό κομμάτι τής βασιλόπιττας τό χρυσό νόμισμα... Κι ’ύ
στερα... Μ’ αυτό είναι μιά άλλη ιστορία, πού δέν μάς ένδιαφέρει, σήμερα τουλά
χιστον...

Μιά τέτοια, λοιπόν, μέρα χαράς διάλεξεν ή ’Αστυνομική Σχολή γιά νά χαρίση
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στο ’Αστυνομικό Σώμα 81 ολόχρυσα νομίσματα, γιά να του φέρουν τύχη καί νά τό 
πλημμυρίσουν ελπίδες...

Παραμονή Πρωτοχρονιάς!!! ’Έλαμπεν ή ’Αστυνομική Σχολή έκείνη τήν 
ημέρα... Είχε ντυθή στα γιορτινά της...

Ώμορφοντύθηκε καί στολίστηκε, γέμισε σημαιοϋλες καί διακοσμητικά μπι
μπελά)... Κι’ έτσι, έκεΐ κατά τό μεσημέρι, τό μεγάλο προαύλιό της παρουσίαζε μια 
χαριτωμένη οψη...

Μέ άκρίβεια καί μέ τάξη, παρουσίασεν ένα πειθαρχημένο, νευρώδες σύνολον 
μέσα στο όποιο οί νέοι βαθμοφόροι θά έδιναν σέ λίγο τον νενομισμένο όρκο πίστεως 
προς τήν Πατρίδα καί τον Βασιλέα. Μικρές ξύλινες καθοδηγητικές πινακίδες ώριζαν 
τις θέσεις τών προσκεκλημένων της, όύστε τό πλήθος πού σέ λίγο θά τήν κατέκλυζε 
νά παρουσίαζε μιά συμμετρική εικόνα...

’Εδώ ό κος 'Υπουργός... Δίπλα ό κος ’Αρχηγός... Πιο ’κεΐ οί άντιπροσωπεΐες... 
Πάρα κάτω οί συγγενείς τών όρκιζομένων...

Κι’ άπέναντι, παρατεταγμένοι σέ τρεις διμοιρίες, οί νέοι άρχιφύλακες, 
μέ τις καινούργιες τους στολές καί τά γαλονάκια πού έλαμπαν...

Δίπλα ή Φιλαρμονική της ’Αστυνομίας, μέ τον έξαίρετο άρχιμουσικό της 
κο Δ. Μπουκουβάλα.

Στή μέση τό ξύλινο υπόβαθρο μέ τό μικρόφωνο... Κι’ άκόμα τά μεγάφωνα 
καί οί κόρνες...

’Από νωρίς άρχισαν νά προσέρχωνται οί οικογένειες τών νέων Άρχιφυλά- 
κων... Κι’ έβλεπες άσπρομάλληδες γονείς νά σηκώνονται στά νύχια τών ποδιών γιά 
νά διακρίνουν στήν παράταξη τό γυιό τους... γυναίκες νά καμαρώνουν τον άντρα τους 
Άρχιφύλακα... παιδιά, άδελφούς, φίλους... Πόσο όμορφη εικόνα !!!

Σέ λίγο ήλθεν κι’ ό ίερεύς, αίδεσιμώτατος κος Γεωργαλας μαζί μέ τή δια
λεκτή εκκλησιαστική χορωδία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως...

Τά πάντα ήταν έτοιμα γιά τή μεγάλη στιγμή... Τό προαύλιο τής Σχολής γε
μάτο... Στή θέση τών Άνωτέρων ’Αξιωματικών οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ. κ. 
Τασιόπουλος, Νικητάκης, Παπαδόπουλος, ’Αναστασίου, Κεφαλάς, Κατσώλης, 
Κατσικαβέλος καί Παππαϊωάννου. Στον ειδικό χώρο τών Καθηγητών οί κ.κ. Ή λ. 
Γλυκοφρύδης, Δημ. Καψάσκης, Νικ. Γκιουζέπης, Γεώργ. Κουσιάδης, Δημ. Κατσι- 
μαγκλής, Δ. Κοκκινάκης καί Δημ. Ντζώρας. Κι’ άκόμα άντιπροσωπεΐες ’Αστυνόμων 
καί Ύπαστυνόμων. Έ πί κεφαλής τής παρατάξεως εύρίσκετο ό Κοσμήτωρ τών 
Σχολών, ’Αστυνόμος Β' κ. Λέων. Παπαθανασίου. Διμοιρΐται οί Ύπαστυνόμοι κ.κ. 
Κουβέλης, Βλαχάκης καί ’Αβραάμ, ένώ ό 'Υποδιοικητής τής Σχολής Άστυν. 
Δ/ντής Β' κ. Παναγ. Λυκούσης μέ τον Δ/τή παραρτ/τος Ν. Φιλαδέλφειας κ. Ά ν. 
Ντουφεξή καί τούς 'Υπαστυνόμους κ. κ. Μΐχο, Βάμβουκα, Πάτσιο καί Χαρ- 
λαύτη έπέβλεπαν γιά νά τηρηθή μέ άκρίβεια τό πρόγραμμα τής τελετής, τής όποιας 
ό νους καί ή ψυχή ήταν ό Διοικητής τών Σχολών, Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Έμ. Άρχον- 
τουλάκης.

Κι’ ή μεγάλη στιγμή έφτασε. Μπροστά στήν Πύλη τής Σχολής σταμάτησε τό 
υπουργικό αύτοκίνητο, καί, καταχειροκροτούμενοι ένθουσιωδώς, εμφανίστηκαν 
στο προαύλιο ό 'Υφυπουργός τών Εσωτερικών κος Εύάγγελος Καλαντζής, ό ’Αρ
χηγός του ’Αστυνομικού Σώματος κος Θεόδωρος Ρακιντζής, ό Γενικός Δ/ντής τής 
’Αστυνομίας κος Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης καί ό νέος Γενικός Δ/ντής κος 
Θωμάς Νούσιας. 'Η μουσική τής ’Αστυνομίας άπέδωσε τιμάς, ό κος 'Υπουργός 
καί ό κος ’Αρχηγός έπεθεώρησαν τούς νέους Άρχιφύλακας, καί σέ λίγο, μέσα σέ μιά 
άτμόσφαιρα κατανύξεως καί εύλαβείας άρχισεν ή θεία ’Ακολουθία.

Σιωπή... Γαλήνη... ’Έκσταση... "Ολες οί καρδιές είχαν ύψωθή προς τά Ά νω , 
προς τον Καλό Θεό τής Ελλάδος, προς τό Θεό τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης. Ναί! 
'Η πανάρχαιη Θρησκεία τών προγόνων μας, αύτή πού συντροφεύει χρόνια καί
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χρόνια τώρα τή φυλή μας σε κάθε της ιστορικό βήμα, ή πανέμορφη θρησκεία του 
κρυφοϋ σχολείου και της έλπίδος, είχε απλώσει πάνω άπό τα κεφάλια των νέων 
Άρχιφυλάκων τό ταπεινό πετραχήλι τής Πίστεως, για νά γαληνέψη τις καρδιές τους 
καί νά τις πλημμυρίση μέ τήν ειρήνη του Χρίστου «την πάντα νουν ύπερέχουσαν»...

Βαθειά συγκινημένοι οί παρευρισκόμενοι άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματικοί 
τής ’Αστυνομίας έζοϋσαν κρυφά μέσα στη θύμησή τους κάποιο όραμα, μιά ακριβή 
άνάμνηση, μιά παληά, μισοξεχασμένη ζωή... τή ζωή των πρώτων χρόνων τής ’Α
στυνομίας, όταν πρωτόβγαιναν τό πρώτο τετράωρο τους... ’Από τότε ίσαμε σή
μερα πέρασαν τόσα χρόνια!!! Θυσίες, τάφοι, χρόνια δύσκολα... Καί ή ’Αστυνομία 
πάντα νέα, πάντα σφριγηλή συνέχισε τήν πορεία της, γράφοντας άδιάκοπα ολοένα 
καί καινούργιες σελίδες ήρωισμών καί αυτοθυσίας... Μέ ίδρωτα καί μέ αίμα έκέρ- 
δισε τή μάχη τοϋ πεζοδρομίου... Μέ ίδρωτα καί μέ αίμα έκέρδισε τή μάχη τής
ζωής···

« ’Ώ ! Κύριε τοϋ Ούρανοΰ! Μήν έπιτρέψης ποτέ νά πάη χαμένος ετούτος ό 
ιδρώτας κι’ αυτό τό αίμα. "Ο,τι έχουμε τό κατακτήσαμε μέ θυσίες, Κύριε. Στάσου 
κοντά μας, καί οδήγησε τά βήματα αύτών των νέων παιδιών πού ξεκινούν αισιό
δοξα γιά τή σκληρή μάχη τής βιοπάλης, ώστε νά τιμήσουν τό ’Αστυνομικό Σώμα 
καί νά τοϋ προσφέρουν τή δικαίωση».

Αύτή άσφαλώς ή θερμή προσευχή προς τό Θεό θάβγαινε άπό τά στήθη τών 
ήγητόρων τής ’Αστυνομίας, καθώς άντίκρυζαν τά 81 λεβεντόπαιδα μέ τις καινούρ
γιες στολές τους, νά δέχωνται συγκινημένα τήν εύλογία τοϋ ίερέως.

...’Έτσι, μέσα σέ μιά συγκινητική εικόνα σιωπηλής εύλαβείας, έτέλειωσε ή 
’Ακολουθία τής 'Ορκωμοσίας, καί έδόθη τό παράγγελμα :

«Προς ορκωμοσίαν τήν δεξιάν άνατείνατε...».
Νέα ρίγη συγκινήσεως περνούν τά σώματα κ ι’ άναστατώνουν τις καρδιές...
"Ολα σωπαίνουν... 'Όλα προσεύχονται... 'Όλα υψώνονται προς τά άνω, μαζί 

μέ τά χέρια τών νέων άρχιφυλάκων...
«'Ορκίζομαι...».
Μαζί μέ τούς νέους βαθμοφόρους σηκώνει τό χέρι της ολόκληρη ή ’Αστυνο

μία Πόλεων, ή χτεσινή κ ι’ ή σημερινή, γιά ν’ άνανεώση τον όρκο της προς τήν Πα
τρίδα, Τον Βασιλέα καί τον Ελληνικό Λαό... Γιά νά ξαναορκισθή. Γιά νά όρκισθή 
πάνω στούς τάφους της, πάνω στις φωτεινές σελίδες τής ιστορίας της, πάνω στήν 
καρδιά της ποδναι ξεχειλισμένη άγάπη γιά κάθε άνθρωπο, πάνω στήν τιμή καί τήν 
εύσυνειδησία της ότι : ποτέ, μά ποτέ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ, όπως κ ι’ αν έρθουν τά πράγματα, οί χρόνοι, οί περιστάσεις καί οί καιροί. "Οτι 
θά μείνη «έν παντί τόπω καί χρόνω» κοντά στον λαό μας, προστάτης του, άδελφός 
του καί καθρέφτης τοϋ πολιτισμού του. « ... νά φυλάττω πίστιν εις τήν πατρίδα καί 
τον Συνταγματικόν Βασιλέα τών Ελλήνων...».

Οί ψυχές τών μαρτύρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων ύπερίπτανται σ’ αύτό τό 
χώρο, σάν άντιπροσωπεία τοϋ παρελθόντος στούς νέους τοϋ μέλλοντος... Τά λεπτά 
κυλοΰν μέσα σέ μιά γαλάζια κατάνυξη... Κι’ ύστερα άπ’ τήν ορκωμοσία, ό ’Εθνικός 
"Υμνος... Θρησκεία καί Πατρίδα, σ’ ένα άστραφτερό σύμπλεγμα άγκαλιάζουν τις 
καρδιές καί τις μεθοΰν...

...Τώρα όλα τέλειωσαν... 'Η μπόρα τών αναμνήσεων, τών συγκινήσεων καί 
τών πόθων έκόπασε...

Οί νέοι Άρχιφύλακες είναι έτοιμοι νά παραδοθοΰν στο ’Αστυνομικό Σώμα... 
Μέσα στή Σχολή άπέκτησαν όλα τά έφόδια γιά τήν αυριανή σταδιοδρομία τους... 
Είναι έτοιμοι γιά τό μεγάλο ξεκίνημα. Κι’ όμως!... Πριν κοπή τό νήμα πού τούς 
ενώνει μέ τά μαθητικά θρανία, ή Σχολή αισθάνεται τήν ύποχρέωση νά τούς άποχαι- 
ρετήση καί νά τούς εύχηθή.
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’Έτσι, ό Διοικητής τους, ό κ. Άρχοντουλάκης, πλησιάζει στο μικρόφωνο 
για νά τούς άπευθύνη τις τελευταίες του συστάσεις...

'Η ομιλία του κ. Άρχοντουλάκη εχει ώς έξης :
«Κύριε 'Υπουργέ,
«Κύριε ’Αρχηγέ,
«Σάς εύχαριστοϋμεν θερμώς πού εϊχετε την ευγενή καλωσύνην νά τιμήσετε 

»  διά τής παρουσίας Σας τήν σημερινήν τελετήν τής ορκωμοσίας των νέων Άρχι- 
»  φυλάκων.

« ’Επωφελούμαι τής επισήμου και ωραίας αύτής στιγμής διά νά ύποβάλω 
»  εις 'Υμάς, Κε’Αρχηγέ, τά θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια τής Σχολής, διά τήν 
»  έπαξίαν προαγωγήν Σας εις τον βαθμόν τού ’Αρχηγού.

«Το Σώμα τής ’Αστυνομίας προσβλέπει προς 'Υμάς μετ’ άπολύτου έμπι- 
»  στοσύνης.

«Γνωρίζομεν τήν άπέραντον αγάπην Σας προς το Σώμα, τήν άφοσίωσίν Σας 
»  εις το καθήκον, τάς άρετάς Σας καί τάς καθόλου ικανότητάς Σας καί διά τούτο 
»  εϊμεθα βέβαιοι δτι έπί τής ’Αρχηγίας Σας το Σώμα θά άνέλθη εις υψηλότερα έπί- 
»  πεδα προόδου καί δτι θά εκπληρωθούν οί γενικώτεροι πόθοι του.

«Σάς το εύχόμεθα έκ βάθους καρδίας.
«Νέοι Άρχιφύλακες,
«Ά πο τής στιγμής αύτής έγίνατε βαθμοφόροι τής ’Αστυνομίας, άπεκτήσατε 

»  τον βαθμόν τού Άρχιφύλακος.
«Είναι το πρωτοχρονιάτικον δώρον, το όποιον μέ μεγάλην χαράν καί εύχα- 

»  ρίστησιν σάς προσφέρει ή Σχολή, εις άνταμοιβήν τών φιλότιμων προσπαθειών 
»  σας έν τή Σχολή καί τής εύδοκίμου έξ αύτής άποφοιτήσεώς σας.

«Σεις οί Άρχιφύλακες μαζί μέ τούς άστυφύλακας, ώς είς πρόσφατον 
»  ομιλίαν του έτόνισεν, ό εσχάτως άποχωρήσας τού Σώματος σεβαστός μου Άρχη- 
»  γος κ. Κόκκινος, άποτελεΐτε τούς πόδας, τάς χεΐρας, τούς οφθαλμούς, τά αίσθη- 
» τήρια γενικώς δργανα τού Σώματος, άποτελεΐτε το βάθρον, τον άκρογωνιαΐον 
» λίθον τού ’Αστυνομικού οικοδομήματος.

«'Η  άποστολή σας έπομένως είναι μεγάλη.
«Δέν προτίθεμαι νά σάς άναπτύξω σήμερον τά καθήκοντα καί τάς ύποχρεώ- 

»  σεις σας καί γενικώς τήν σημασίαν τής συμβολής σας εις τάς καθόλου επιδιώξεις 
»  τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

«Αύτά τά γνωρίζετε καλώς, διότι σάς άνεπτύχθησαν είς τήν Σχολήν μετά 
»  περισσής προσοχής, ύπομονής καί επιμονής ύπο τών έκλεκτών Καθηγητών σας, 
»  τούς οποίους καί ευχαριστώ θερμώς.

«Ταΰτα μόνον σάς λέγω ή μάλλον σάς υπομιμνήσκω σήμερον.
«Διαχειρισθήτε τήν εξουσίαν σας μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν καί σωφρο- 

»  σύνην.
«Καλλιεργήσατε δλας έκείνας τάς άρετάς, αί όποΐαι πρέπει νά στολίζουν το 

»  πρόσωπον τού άστυνομικοΰ.
«Μήν ξεχνάτε δτι ή έντιμότης καί ή άξιοπρέπεια είναι αί βασικαί άρεταί τού 

»  αστυνομικού.
«Σταθήτε άγρυπνοι φρουροί τής Πατρίδος, τής Ελληνικής Πατρίδος.
Προφυλάξατέ την άπο τάς σκοτεινάς, άντεθνικάς καί άντικοινωνικάς δυνάμεις.
«Έκτελέσατε γενικώς το καθήκον σας σύμφωνα μέ τον δρκον, τον όποιον 

»  έδώσατε προ ολίγου ενώπιον τού Θεού.
«Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε αντάξιοι τών προσδοκιών τής Σχολής, τού 

»  Σώματος καί τής Πατρίδος,
Σ ά ς  ε δ χ ο μ α ι  εύδοκίμησιν είς τά καθήκοντά σας καί ταχεΐαν επάνοδον,
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» ώς δοκίμων Ύπαστυνόμων, εδώ είς την Σχολήν, εις τον στίβον αύτδν τής εύγενοϋς 
»  άμίλλης.

«Εύχομαι επίσης εις όλους σας, καί είς όλους τούς τιμήσαντας την σημερινήν 
»  τελετήν, χρόνια πολλά καί ευτυχές το Νέον ’Έτος.

Ζ ή τ ω ή Ε λ λ ά ς .
Ζ ή τ ω  ό Β α σ ι λ ε ύ ς » .

Ό Υφυπουργό; ’Εσωτερικών κ. Ε. Καλαντζή;, 6 ’Αρχηγό; τη ; ’Αστυνομία; Πόλεων κ. 
Θ. Ρακιντζη;, ό έ.ά. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη;, ό Γεν. Δ/ντή; 
’Αστυνομία; Πόλεων κ. θ . Νούσια;, ό Διοικητή; τη ; ’Αστυνομική; Σχολή; κ. Ε. Άρχον- 
τουλόικη; καί άλλοι Αξιωματικοί, φωτογραφούμενοι μετά τω ν νεορκισθέντων Άρχιφυλάκων

τή ; ΙΖ' ’Εκπαιδευτική; Περιόδου.

Κι’ όστερα άπο τον Διευθυντή των Σχολών κ. Άρχοντουλάκη, πλησιάζει στο 
μικρόφωνο ό 'Υφυπουργός τών Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής. Ό  κος 'Υ 
πουργός, γιά μιά άκόμα φορά, ύπήρξεν ενα παραστατικός ομιλητής καί συνήρπασε 
τούς άκροατάς του. Έτόνισε καί ύπεγράμμισε τήν άξια καί τις πολλές κοινωνικές 
προσφορές του Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, καί, έν συνεχεία, ανέλυσε τή 
σπουδαιότητα του βαθμού τού Άρχιφύλακος μέσα στην άστυνομική ιεραρχία, είπών 
χαρακτηριστικώς ότι: «Αποτελεί τήν συγκολλητική ουσία τού Αστυνομικού οικοδο
μήματος». Έν τέλει, άφοΰ Ανέπτυξε περιληπτικούς τά νέα καθήκοντα τών όρκι- 
σθέντων, τούς ευχήθηκε επιτυχία καί καλή σταδιοδρομία.

Τό τέλος τής ομιλίας τού κ. 'Υπουργού έκάλυψαν πυκνά καί παρατεταμένα 
χειροκροτήματα.

Μετά τις ομιλίες, Ακολούθησε παρέλαση τών νέων Άρχιφυλάκων καί τής Φι
λαρμονικής τής ’Αστυνομίας, καί Αναμνηστικές φωτογραφίες.

Έ τσ ι τέλειωσε τό πρώτο μέρος τής ωραίας αυτής τελετής, καί τό διαδέχτηκε
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μια έπιτυχημένη δεξίωση, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών της ’Αστυνομικής Σχολής, 
πού ήταν θαυμάσια διακοσμημένη.

Έ κεΐ προσφέρθηκαν πλούσιοι μεζέδες καί άφθονη μπύρα, ενώ άπό το πίκ-άπ 
τής Σχολής μετεδίδοντο εύθυμοι μουσικοί σκοποί.

Ό  κος 'Υπουργός, ό κος ’Αρχηγός, καί οί κ. κ. ’Αστυνομικοί Διευθυνταί 
έδωσαν πρώτοι τό κέφι καί ή δεξίωση πήρε ένα γιορτινό, οικογενειακό χαρακτήρα.

Μέ την εύκαιρία αύτή ό κος ’Αρχηγός έγύρισε στα διάφορα τραπέζια, συνομι
λώντας φιλικά μέ τούς νέους Άρχιφύλακας καί τούς άλλους προσκεκλημένους, μέ 
τούς οποίους έτσούγκρισε τό ποτήρι του.

Ή ταν μια όμορφη εκδήλωση άγάπης τού κου ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού 
Σώματος προς τούς κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους, πού έχειροροτήθηκε μέ 
ενθουσιασμό.

Σέ λίγο ή Μεγάλη Αίθουσα τής Σχολής άδειασε... Οί προσκεκλημένοι έφυ
γαν. Καί ξανάγινε σιωπή.

Ή  Σχολή βρήκε πάλι τό σχολικό της ρυθμό. Τό σχολικό πρόγραμμα ξανατέ- 
θηκε σέ λειτουργία.

Οί 81 άρχιφύλακες άπεφοίτησαν. Μά άλλοι θά τούς διαδεχτούν... Κι’ ύστερα 
κ ι’ άλλοι... κ ι’ άλλοι...

Ά π ’ έκεΐ θά ξεκινούν κάθε τόσο καί λιγάκι νέοι άστυνομικοί, γιά νά συνεχίσουν 
την άτέλειωτη ιστορία τού ’Αστυνομικού Σώματος.

’Ά ς εύχηθοΰμε στον Καλό Θεό νά σκέπη καί νά προστατεύη δσους εργά
ζονται γιά τό καλό τής ’Αστυνομίας.

"Οσον άφορά τούς νέους Άρχιφύλακες, ή Σχολή έπετέλεσεν απέναντι τους 
εις τό ακέραιον τό καθήκον της. Τώρα είναι ή σειρά τους νά έπιτελέσουν αύτοί τό 
δικό τους, καθώς άνοίγουν οί πύλες τής ζωής γιά νά περάσουν μέσα στον άγωνιστικό 
της στίβο. Καί θά τό έπιτελέσουν κ ι’ εκείνοι στο άκέραιο, αν τηρήσουν, μέ θρησκευ
τική εύλάβεια, τον όρκο πού έδωσαν τήν τελευταία μέρα τού παληού χρόνου. Αύτή 
τή μέρα πρέπει νά τη θυμούνται πάντοτε μέ ξεχωριστή συγκίνηση.

Τούς εύχόμαστε : «Καλή σταδιοδρομία» καί «εις άνώτερα».
*

*  *
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οί δρόμοι τής ’Αθήνας είναι στενοί, ό πληθυσμός της έχει ύπερδιπλασιασθή 
καί τά αυτοκίνητα πού κυκλοφορούν (σχεδόν πάντοτε βιαστικά. Γιατί άρά γ ε ;) 
άναβιβάζονται σέ άρκετές χιλιάδες. Τά τρία έτούτα στοιχεία φτειάχνουν τούς όρους 
ένός σοβαρού προβλήματος : τού συγκοινωνιακού. Πρόβλημα άπό τά πιο δύσκολα

καί νάσαι στά μαθηματικά δέν θά καταφέρης νά τό λύσης, γιατί ή λύση του έξαρ- 
τάται άπό ένα σωρό άλλους άλογάριαστους παράγοντες.

Μόλις, λοιπόν, πιάσης τό μολύβι καί τό χαρτί γιά νά τό λύσης, θ’ άκούσης 
ξαφνικά ένα άπότομο φρενάρισμα έξω άπό τήν πόρτα σου. Βγαίνεις έξω καί βλέπεις 
ένα τραυματία ξαπλωμένο στο δρόμο κ ι’ ένα σωφέρ δίπλα του νά τραβά τά μαλλιά του.

Σ’ αύτή τήν περίπτωση δέν φταίνε ούτε οί δρόμοι, ούτε τά πολλά αύτοκίνητα. 
Φταίει ό άπρόσεκτος διαβάτης. Πώς, λοιπόν, νά λυθή θεωρητικά ετούτο τό μπερδε
μένο πρόβλημα;

Μέσα άπ’ αυτό τό άγωνιώδες ερώτημα ξεπετάγεται σάν Μεσσίας, ό Τροχο
νόμος τού δρόμου.

Ψηλός, σοβαρός, γαλήνιος, άτάραχος, πεντακάθαρος καί χαμογελαστός μοιάζει 
μέ βασιλόπουλο τού παραμυθιού, πού καταφέρνει μέ μιά κίνηση τών χεριών του 
νά ύποτάσση άνθρώπους καί μηχανές. Αύτήν τήν εικόνα ίδήτε την καλά μέσα στήν 
φαντασία σας πριν διαβάσετε τις επόμενες γραμμές μου. Θά σάς βοηθήση νά κατα
λάβετε πολλά πράγματα, πού ίσως δέν θ’ άναφέρω έγώ.
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Ό  τροχονόμος, λοιπόν, της ’Αθήνας είναι τό πιο κεντρικό πρόσωπο τής ζωής 
της. Είναι προικισμένος μέ πολλές άρετές καί ικανότητες. Καί πρώτα άπ’ όλα έχει 
γερά νεύρα καί υπομονή άνεξάντλητη. Μήπως διαφωνείτε : Έ ! τότε δεν έχετε παρά 
να κάνετε μια μικρή δοκιμή στον εαυτό σας. Κάτι σαν τέστ.

Βγήτε, ας πούμε, σέ μια κεντρική οδό των ’Αθηνών καί καθήστε δυό-τρεΐς 
ώρες άκίνητος σέ μιά θέση.

Αυτοκίνητα έδ£>. Μικροπωλητές έκεϊ. Πεζοί πού χαζεύουν πιο κάτω. Κι’ όλα 
αύτά τα πρόσωπα κινούνται πάνω στο θέατρο τής ζωής μέ μιά διαβολική μουσική 
ύπόκρουση. Θόρυβοι αυτοκινήτων, φρεναρίσματα, φωνές κόσμου, βουή, άντάρα.

Πώς πάνε, λοιπόν, τά νεύρα σας;
Κι’ άκόμα είναι άρχή... βρέχει... κάνει κρύο... κούραση... Νά κ ι’ ένας κτυπη- 

μένος. Πηγαίνετε νά τον σηκώσετε. Δέν πειράζει αν στάξη λίγο αίμα στά ρούχα σας. 
Τί; λιποψυχήσατε;

Έ μ ! τότε τ ί νά πή αύτός ό άνθρωπος;
Καί τώρα πού συνεννοηθήκαμε ας τον ίδοΰμε μέ άγάπη, άλλά καί μ’ ευγνωμο

σύνη. Τό αξίζει.
'Ο τροχονόμος τής ’Αθήνας διαφημίζει τις άρετές καί τις ικανότητες όλων τών 

άστυνομικών ύπαλλήλων μέ τον πιο πειστικό τρόπο. Είναι ένας πανέμορφος κοινω
νικός άγωνιστής.

Γι’ αυτό κάθε χρόνο, τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς, ή άθηναϊκή κοινωνία 
νοιώθει τήν υποχρέωση νά έκφράση συμβολικά τήν άγάπη της προς αυτόν μέ τό 
καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο έθιμο τής προσφοράς δώρων.

Τά δώρα αύτά δέν είναι φιλοδώρημα. Είναι συμβολική αναγνώριση τών υπη
ρεσιών του. Κι’ είναι μαζί κάτι σάν ψήφοι τού λαού, σ’ ένα άθόρυβο δημοψήφισμα, 
στον άθόρυβο προστάτη τής ζωής του.

"Οπως, λοιπόν, κάθε χρόνο έτσι κ ι’ έφέτος τό... δημοψήφισμα υπήρξε παλ
λαϊκό. Καί τά δώρα τών τροχονόμων άφθονα. Δώρα κάθε λογής καί κάθε σχήματος, 
πού φυλάχτηκαν μέσα στήν Υποδιεύθυνση τής Τροχαίας ’Αθηνών, μέχρι νά έλθη 
τό «πλήρωμα τού χρόνου» γιά τή διανομή τους...

Καί σάν πέρασεν ή Πρωτοχρονιά καί σάν έφτασεν ή παραμονή τών Θεοφα- 
νείων, ήλθεν ή ώρα τής μοιρασιάς.

’Αλλά ή διανομή αύτή έπρεπε νά γίνη μέσα σέ κάποια έπισημότητα. ’Έπρεπε 
νά πάρη τή συμβολική μορφή τού δημοσίου επαίνου προς τούς άνδρας τής Τροχαίας 
Κινήσεως ’Αθηνών.

Έ τσ ι ώργανώθηκε καί έλαβε χώρα, μέ πολλή-πολλή επιτυχία, μιά άξέχαστη 
γιορτή, τό μεσημέρι τής παραμονής τών Θεοφανείων, 5 ’Ιανουάριου έ.έ., στήν 'Υπο
διεύθυνση Τροχαίας ’Αθηνών, πού βρίσκεται στήν οδόν Σωκράτους 60.

Αύτή ή γιορτή είναι τό δεύτερο νέο τού δεκαπενθημέρου γιά τό όποιο θά σάς 
μιλήσω.

Τό πρώτο πράγμα πού πρόσεχεν ό επισκέπτης τής Τροχαίας έκεΐνο τό μεση
μέρι ήταν ή τόσο γουστόζικη καί χαριτωμένη διακόσμηση τής Αιθούσης μέσα στήν 
οποίαν θά έλάμβανε χώραν ή γιορτή.

"Υστερα τήν προσοχή τραβοΰσεν ή τάξη. "Ολα είχαν ρυθμισθή μέ πραγμα
τικό... τροχαίο ρυθμό... Καί τά πρόσωπα τών οργάνων τής τροχαίας έλαμπαν...

"Ολα ωραία... Κι’ ένα μαγνητόφωνο στήν άκρη, έτοιμο γιά... πάν ενδεχόμενο.
Κόσμος πολύς μαζεύτηκε μέσα... ’Αλλά κ ι’ έξω, τά πεζοδρόμια κατακλύστη- 

καν άπό ένα άπρόσκλητο πλήθος, κυρίως οδηγών αύτοκινήτων, άπό λόγους... συνα- 
δελφικούς...

Δυό σειρές άστυφύλακες στήν πόρτα καί σ τ ο υ ς  διαδρόμους είχαν σχηματίσει 
μιά χαριτωμένη άνθρώπινη άψίδα, κάτω άπό τήν οποίαν περνούσε ό κόσμος γιά νά 
πάη στήν Αίθουσα τής γιορτής.
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Κι’ ένας μικρός άκούστηκε νά ρωτά τον πατέρα του : «Μπαμπά, γιατί σ’ 
αυτή τή γιορτή τής Τροχαίας δεν ήρθαν κ ι’ ό... Γρηγόρης μέ τον Σταμάτη

(Για τον αμύητο άναγνώστη έπεξηγοϋμε δτι Γρηγόρης καί Σταμάτης είναι 
τά δυο υπομονετικά άνθρωπάκια των σημάτων των πεζών, πράσινος ό πρώτος καί... 
ελαφρώς κομμουνίζων ό δεύτερος).

’Έτυχε νά μπούμε μέσα στήν Τροχαία σέ μιά στιγμή μεγάλης κοσμοσυρ
ροής. Νά προχωρήσουμε στάθηκε άδύνατο, δι’ δν λόγον καί ή σύντομη ετούτη καμπά- 
νια μας δεν θά είναι λεπτομερώς περιγραφική.

Έν πάση περιπτώσει, ό γράφων ένοιωσε μεγάλη συγκίνηση γιά τούς ευγενι
κούς ’Αξιωματικούς τής Τροχαίας, τούς οποίους θέλει άπό τή στήλη αυτή νά ευχα
ρίστηση γιά τήν άναγνώριση του έργου αυτού τού περιοδικού καί τής ’Εκπομπής, 
τής ’Αστυνομίας. Ευχαριστεί, εΐδικώτερα, τον ’Αστυνόμο κ. Καβαθά καί τούς 'Υπα- 
στυνόμους κ.κ. Τζαβάραν καί Λάον.

Μπαίνοντας μέσα άνταμώσαμε τον κ. Σκαρμαλιωράκη. ’Επιστατούσε καί 
έδινε οδηγίες. Κι’ όπως μάθαμε, κόπιασε πολύ γιά τήν επιτυχία αυτής τής όμορφης 
γιορτής.

’Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στά γεγονότα. Ή  γιορτή αυτή δεν ήταν μονάχα 
γιά τήν διανομή τών δώρων, άλλά καί γιά τήν κοπή τής βασιλόπιττας τής Τροχαίας. 
’Όμορφος, στ’ άλήθεια, συνδυασμός. Είχε δέ όργανωθή άπό τον ακούραστο Διοι
κητή τής Τροχαίας ’Αθηνών καί εκλεκτό ’Αξιωματικό τής ’Αστυνομίας, Διευθυντή 
κ. Ε. Χατζηελευθερίου, τού οποίου ή έπιτυχία στον τομέα τής άρμοδιότητός του είναι 
άναμφισβήτητη καί πανηγυρική.

Στήν γιορτή έτούτη παρέστησαν ό 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγ
γελος Καλαντζής, ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κος Θεόδωρος Ρακιντζής, 
ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής κος Γεώργιος Βαρδουλάκης, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών κος Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό έ. ά. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
κος Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης (διατελέσας Διοικητής τής Τροχαίας έπί μακράν), 
πολιτικαί καί στρατιωτικαί άντιπροσωπεΐαι, πλήθος άνωτάτων καί άνωτέρων 
άξιωματικών τής ’Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής, έκπρόσωποι τού άθηναϊκοΰ 
τύπου καί πλεΐστοι όσοι άντιπρόσωποι έπαγγελματοβιοτεχνικών κλάδων. ’Επίσης 
παρέστησαν οί κ.κ. Φρέλονγκ καί "Αλλες τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Απο
στολής.

Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώμίλησε 6 Διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών κ. 
Ε. Χατζηελευθερίου, εΐπών τά έξής :

«Έξοχώτατε Κύριε 'Υπουργέ,
«Κύριε ’Αρχηγέ,
«Κύριε Διευθυντά,
« ’Αξιότιμοι Κύριοι,
«'Η 'Υποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως σάς ύποδέχεται μέ μεγάλη χαρά καί σάς 

»  εύχεται, τό Νέον έτος 1961, νά σάς χαρίση ύγεία καί ευτυχία καί νά έκπληρώση 
» κάθε έλπίδα καί προσδοκία σας.

«Σάς ευχαριστούμε θερμώς γιά τήν τιμή πού μάς κάνατε νά παρευρεθήτε 
»  σήμερα στή σεμνή αύτή τελετή τής κοπής τής πίττας καί τής διανομής τών δώρων 
»  τής πρωτοχρονιάς, στούς υπαλλήλους τής Τροχαίας.

’Από πολλών ετών, τά συμβολικά αυτά δώρα, πού κάθε πρωτοχρονιά προ- 
»  σφέρονται άπό τό κοινόν στούς υπαλλήλους τής Τροχαίας, ώς γνωστόν δεν είναι 
»  τίποτε άλλο, παρά ένα δείγμα τής έκτιμήσεως καί τών αισθημάτων του, άλλά καί 
»  μία συμβολική άναγνώρισις τών κόπων καί τών υπηρεσιών τάς όποιας προσφέ- 
»  ρουν οί φρουροί τής κυκλοφοριακής τάξεως πρός τούς πολίτας, οδηγούς καί πεζούς.

«Στο πρόσωπο τού κάθε ύπαλλήλου τής Τροχαίας, ό πολίτης, οδηγός ή πεζός,
»  βρίσκει πάντα ένα καλό φίλο, βοηθό καί προστάτη, όταν τον συνάντηση στό δρόμο
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» του, ημέρα ή νύχτα, στο κρύο ή στη βροχή τοϋ χειμώνα, στή σκόνη καί στο λιοπύρι 
»  τοϋ καλοκαιριού. Είναι πάντα εκεί για νά διευκολύνη καί έπιταχύνη την κυκλοφο- 
»  ρία καί για νά κάνη τήν κίνηση των οχημάτων καί των πεζών δσο μπορεί πιο ευχερή 
»  καί άκίνδυνη άπό τα τόσα ατυχήματα πού μπορεί νά συμβοΰν.

«Στην προσπάθεια, του αυτή βέβαια, πολλές φορές βρίσκεται στή δυσάρεστη 
»  θέση νά πικράνη κάποιον γιά νά βεβαιώση ώρισμένες παραβάσεις έκ μέρους όδη- 
»  γών ή πεζών, παραβάσεις ίσως μικρές καί ασήμαντες, πού όμως, μπορεί νά γίνουν 
»  αιτία ατυχήματος είς βάρος της περιουσίας, της σωματικής άκεραιότητος ή καί 
»  τής ζωής, τόσον τοϋ ίδιου τοϋ παραβάτου, όσον καί τών άλλων συνανθρώπων μας, 
»  άφοΰ άλλως τε είναι γνωστόν σέ όλους μας, ότι τά περισσότερα άτυχήματα προκα- 
»  λο .νται άπό τέτοιες παραβάσεις. Παρά ταΰτα οί ένέργειες αύτές τοϋ άστυφύ- 
»  λακος, πού ως μόνο σκοπό έχουν τήν εξυπηρέτηση τοϋ κοινοΰ καί τήν προστασία 
»  τών πολιτών, πολλές φορές γίνονται άντικείμενο έπικρίσεων καί πικρόχολων σχο- 
»  λίων άπό μερικούς, εύτυχώς λίγους, πού προκειμένου νά εξυπηρετήσουν τά άτο- 
»  μικά τους συμφέροντα, αδιαφορούν γιά τό σύνολον.

«Ά πό πολλών έτών, ή 'Υποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως άντιμετωπίζει όξύ- 
»  τατο κυκλοφοριακό πρόβλημα τό όποιον άνέκυψε μέ τήν άπροσδόκητη άλματώδη 
»  αύξηση τών αύτοκινήτων είς τό οδικόν δίκτυον τής Πρωτευούσης τό όποιον είναι 
»  άνίκανο βασικώς νά άνταποκριθή είς τάς απαιτήσεις τής κυκλοφορίας. Ή  κατά- 
»  στάσις αΰτη έπιτείνεται έκ τής έλλείψεως κυκλοφοριακής άγωγής τοϋ κοινοΰ ώς 
»  οδηγών καί πεζών καί τοϋ άτιθάσου χαρακτήρος τοϋ "Ελληνος. Ούτω ή Τροχαία 
»  καταβάλλει άπεγνωσμένας έξαιρετικάς προσπάθειας γιά τή βελτίωση τής κυκλο- 
»  φοριακής καταστάσεως στήν πόλι. Μέ τή βοήθεια καί συμπαράσταση τών άρμο- 
»  δίων 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων, τής Άμε- 
» ρικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, τοϋ ’Οργανισμού Προλήψεως Άτυχημά- 
»  των, τής Ε.Λ.Π.Α. καί άλλων ύπηρεσιακών καί ιδιωτικών παραγόντων, κατώρ- 
»  θωσε νά έπιτελέση ένα έργο πολύ σημαντικό.

« ’Ιδιαίτερη σημασία άπεδόθη στή διαπαιδαγώγηση καί διαφώτιση τοϋ κοινοΰ. 
»  Γιά τό σκοπό αυτό ώργανώθησαν κατά περιόδους έκθέσεις Τροχαίας. Έδόθησαν 
»  διαλέξεις προς τούς οδηγούς λεωφορείων καί ταξί, προς τούς οδηγούς καί τούς 
»  προϊσταμένους τών Μονάδων Μεταφορών τοϋ Στρατοΰ, τοϋ Ναυτικοΰ καί τής 
»  ’Αεροπορίας. Έξεδόθησαν καί διενεμήθησαν φέϊγ-βολάν καί φυλλάδια, καί άνηρτή- 
»  θησαν είς τά έπίκαιρα μέρη τής πόλεως πανώ, μέ παραστάσεις καί οδηγίες προς 
»  οδηγούς καί πεζούς. Παρόμοιες οδηγίες καί συνθήματα μετεδόθησαν άπό ραδιο- 
»  φώνου, άπό μεγαφώνων εγκατεστημένων είς κεντρικά σημεία, άπό τοϋ άμβωνος 
»  τών 'Ιερών Ναών, καθώς καί μέ μία μικρή διαφωτιστική κινηματογραφική ταινία 
» πού προβλήθηκε καί προβάλλεται άκόμη σ τ ο υ ς  ’Αθηναϊκούς κινηματογράφους. 
»  Τέλος ’Αξιωματικοί τής 'Υπηρεσίας μας έδίδαξαν καί διδάσκουν κυκλοφοριακή 
»  άγωγή στούς μαθητάς τών Γυμνασίων καί κανόνας κυκλοφορίας στή Σχολή Έ πι- 
»  μορφώσεως οδηγών είσπρακτόρων καί σταθμαρχοελεγκτών τών άστικών λεω- 
»  φορείων.

«Μέ τον τρόπο αύτό έπετεύχθη ό άπαραίτητος προσανατολισμός καί ή έξοι- 
»  κείωσις τοϋ Άθηναϊκοΰ κοινοΰ στή νέα μορφή τής κυκλοφοριακής τάξεως, πού 
»  έπήλθε μέ τήν έφαρμογή τοϋ συστήματος τών μονοδρόμων καί τής αύτομάτου 
»  φωτεινής σηματοδοτήσεως.

«Χάρις στήν έντονη καί συστηματική αυτή προεργασία, καθώς καί στήν 
»  άοκνη προσπάθεια καί πολύωρη εργασία όλων τών ύπαλλήλων τής Τροχαίας γιά 
»  τήν μεταβολή τοϋ τότε κρατοΰντος κυκλοφοριακοΰ συστήματος, μετά τις πρώτες 
» ημέρες τής έφαρμογής τών μονοδρόμων καί τοϋ πρασίνου κύματος, οί Άθη- 
»  ναίοι διεπίστωναν μέ χαρά, ότι σιγά-σιγά ή κυκλοφοριακή κατάστασις άρχισε νά 
» καλλιτερεύη, άργά μέν άλλά σταθερά, παρά τό γεγονός ότι ή ιδιοσυγκρασία τοϋ
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»  'Έλληνος δεν μας εϊχε δώσει τδ θάρρος νάπιστέψωμε σέ μιά τέτοια καί προ παντδς 
»  γρήγορη έπιτυχία.

«Καί δμως, έ'κτοτε, μέ την ολόψυχη υποστήριξη καί τήν άξια παντός επαίνου 
»  κατανόηση πού έδειξε τό κοινόν του ’Άστεως, ή κυκλοφοριακή κατάστασις έβελ- 
»  τιώθη τόσον, ώστε νά μπορή κανείς νά υποστήριξή, ότι καί ή Αθήνα παρουσιάζει 
»  ήδη άπό τής πλευράς αύτής, οψιν Εύρωπαϊκής Πρωτευούσης. ’Ήδη ή κυκλοφορία 
»  οχημάτων καί πεζών διεξάγεται κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν καί δεν παρα- 
»  τηρούνται πλέον αί άλλοτε σημειούμεναι έμπλοκαί καί συμφορήσεις καί ή κατ’ 
»  άκολουθίαν τούτων άπώλεια πολυτιμοτάτου χρόνου επί ζημία τής άτομικής δρα- 
»  στηριότητος.

«Ή  κατάστασις λοιπόν έβελτιώθη σημαντικώς, τό κυκλοφοριακό όμως πρό- 
»  βλήμα των ’Αθηνών δεν μπορούμε νά πούμε ότι έλύθη. Ό  άριθμός τών κυκλοφο- 
»  ρούντων οχημάτων αυξάνει άλματωδώς καί καθημερινώς νέαι κυκλοφοριακαί 
»  άνάγκαι παρουσιάζονται.

«Βεβαίως, τό 'Υπουργεΐον Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ’Έργων κατά τά 
»  τελευταία έτη παρακολουθεί άγρύπνως τήν κατάστασιν καί έχει κάμει πάρα πολλά 
»  έργα γιά τήν καλλιτέρευση τής κυκλοφορίας στήν Πρωτεύουσα. 'Η κατάργησις 
»  τών τράμ, τών άναχρονιστικών αύτών μέσων συγκοινωνίας, πού τόσα έμπόδια 
»  προκαλοΰσαν στήν κίνηση τών λοιπών οχημάτων, λόγω τής στενότητος τού οδικού 
»  δικτύου, ή διαπλάτυνσις καί άνακατασκευή τόσων λεωφόρων καί ή δημιουργία 
»  νέων οδικών άρτηριών καί τέλος ή έγκατάστασις τής αυτομάτου φωτεινής σηματο- 
»  δοτήσεως, υπήρξαν έργα άποφασιστικής σημασίας γιά τήν καλλιτέρευση τής κυ- 
» κλοφοριακής καταστάσεως στήν Πρωτεύουσα. Θά μπορούσε κανείς νά σκεφθή, 
»  σέ ποιά χαώδη κατάσταση άπό άπόψεως κυκλοφορίας θά βρισκόταν σήμερα ή Ά - 
»  θήνα, χωρίς τά έργα αύτά ;

«'Όμως πολλά πρέπει νά γίνουν άκόμη καί οί προσπάθειες όλων μας πρέπει 
»  νά είναι συνεχείς καί άδιάκοπες. Χρειάζονται μελέται γιά τή βετίωση καί έπέ- 
»  κταση τού υφισταμένου οδικού δικτύου, βελτίωση καί επέκταση τού δικτύου τής 
»  αύτομάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως, άναδιάρθρωσις τών 'Υπηρεσιών τής 'Υπο- 
»  δ/νσεως καί εξοπλισμός της μέ σύγχρονα τεχνικά μέσα. Οί αρμόδιοι, ιδίως τού 'Υ- 
»  πουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ’Έργων, πρέπει νά μελετήσουν καί νά άντι- 
»  μετωπίσουν άπό τώρα τό πρόβλημα τής κατασκευής καί λειτουργίας ύπογείου 
»  ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΩ), διότι ύστερα άπό μερικά χρόνια οί άρτηρίες 
»  επιφάνειας θά είναι τελείως ανεπαρκείς γιά νά έξυπηρετήσουν τό κυκλοφοριακό 
»  καί συγκοινωνιακό πρόβλημα τής Πρωτευούσης, όπως ραγδαίως όγκοΰται μέ τήν 
»  καθημερινή καί άλματώδη αύξηση τών κυκλοφορούντων οχημάτων.

«Τέλος άπαιτεϊται έπιμόρφωσις τών ύπαλλήλων τής Τροχαίας, ώστε νά βελ- 
»  τιωθή ποιοτικώς ή άπόδοσίς των, νά συντελήται μεθοδικώς καί έπιστημονικώς ή 
»  άνάκρισις τών Τροχαίων άτυχημάτων καί νά άσκήται συστηματικώς ή εφαρμογή 
»  τών περί κυκλοφορίας διατάξεων. “Ηδη, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τής ’Αμερικανικής 
»  ’Αποστολής, άρχισε ή προετοιμασία γιά τήν ίδρυση καί λειτουργία ειδικής Σχολής 
«Τροχαίας, όπου θά φοιτήσουν, άρχικώς μέν οί ύπάλληλοι τής 'Υποδ/νσεως ήμών, 
»  κατόπιν δέ καί ύπάλληλοι άλλων ' Υπηρεσιών, γιά νά άποκτήσουν γνώσεις καί πείρα 
»  πάνω στον σπουδαίο αυτό τομέα τής άστυνομικής δραστηριότητος.

«'Η  'Υποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως, έκτος τών τακτικών αύτής καθηκόντων, 
»  άνέπτυξε κατά τό πρόσφατον παρελθόν έπιτυχή δραστηριότητα, λαμβάνουσα τά 
» ένδεικνυόμενα μέτρα ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, 
» όπως παρελάσεις κλπ. εκδηλώσεις κατά τάς Έθνικάς Έορτάς, κινήσεις τών 
»  Α.Α.Μ.Μ. τών Βασιλέων, υποδοχήν ξένων 'Υψηλών Προσώπων, ώς καί Προέδρων 
»  τών Η.Π.Α., τής Η.Α.Δ., τής Δημοκρατίας τού Λιβάνου κλπ., άθλητικούς άγώνας, 
»  ποδοσφαιρικάς συναντήσεις, γυμναστικάς έπιδείξεις κ.ά. Εις όλας τάς περιπτώσεις
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»  αύτάς ή κυκλοφορία οχημάτων καί πεζών διεξήχθη λίαν ικανοποιητικούς, έξεφρά- 
»  σθησαν 8ε αρμοδίους ευμενείς κρίσεις γιά τά μέτρα αύτά.

«'Ωσαύτως ή 'Υποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως παρακολουθεί, μελετά καί είση- 
»  γεϊται μέτρα προλήψεως των τροχαίων άτυχημάτων, εις τά σημεία δπου παρα- 
»  τηρείται υψηλή καί άδικαιολόγητος συχνότης, έπιτυγχάνουσα κατά το μέτρον 
»  τοϋ δυνατού την μείωσιν αυτών.

«Κατά το έτος 1960 στην περιφέρεια τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών 
»  συνέβησαν 4.372 τροχαία άτυχήματα.

«Έ κ  τούτων, 3.670 ήσαν έλαφρά. 624 ήσαν σοβαρά καί 78 ήσαν θανάσιμα.
«Κατά τό έτος 1959 εΐχον συμβή 4.697 τροχαία άτυχήματα.
«Έ κ  τούτων 3.620 ήσαν έλαφρά. 1.015 ήσαν σοβαρά καί 63 ήσαν θανάσιμα.
«Έ κ τής συγκρίσεως τών άτυχημάτων τών δύο ετών προκύπτει, δτι κατά 

»  το 1960 ό συνολικός άριθμός αύτών έμειώθη κατά 325, ό άριθμός τών έλαφρών 
»  ηύξήθη κατά 50, τών σοβαρών έμειώθη κατά 391 καί τών θανάσιμων ηύξήθη κατά 
»  16. 'Η πραγματική μείωσις τού συνολικού άριθμοΰ τών άτυχημάτων είναι ούσια- 
»  στικώς μεγαλυτέρα άπό τήν προαναφερομένην, άν λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι κατά 
»  τό διαρρεΰσαν έτος ό άριθμός τών κυκλοφορούντων οχημάτων ηύξήθη σημαντι- 
»  κώς. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, ό άριθμός τών αύτο- 
»  κινήτων καί μοτοσυκλεττών κατά τό έτος 1960 ηύξήθη κατά 10.000 περίπου, 
» ήτοι παρουσίασε ρυθμόν αύξήσεως 25 αυτοκινήτων ήμερησίως τό μεγαλύτερον 
»  ποσοστόν τών όποιων κυκλοφορεί είς τήν περιοχήν τής τέως Διοικήσεως Πρω- 
»  τευούσης. 'Η αΰξησις τών θανάσιμων άτυχημάτων είναι μάλλον συμπτωματική, 
»  έν τινι δέ μέτρου οφείλεται καί εις τό γεγονός δτι τά διάφορα οχήματα άναπτύσσουν 
»  μεγάλην ταχύτητα, ιδία εϊς τάς έσχάτως έπισκευασθείσας καί βελτιωθείσας όδικάς 
»  άρτηρίας, δπως ή Λεωφόρος Κηφισίας, Λεωφ. ’Αλεξάνδρας κλπ.

«Έ π ί τή εύκαιρία ταύτη εύχαριστώ τούς υπαλλήλους τής Ύποδ/νσεως Τρο- 
»  χαίας διά τάς καταβληθείσας προσπάθειας, αί όποϊαι έφθασαν πολύ πέραν τών 
»  κεκανονισμένων ωρών εργασίας των καί τούς παρακαλώ θερμώς νά συνεχίσουν 
»  μέ τήν ίδια προθυμία τήν έκτέλεση τών καθηκόντων των, ώστε ή 'Υπηρεσία Τρο- 
»  χαίας νά άνταποκριθή πλήρως είς τάς προσδοκίας τού κοινού καί τών Προϊσταμένων 
»  μας 'Υπηρεσιών.

«Περαίνων, Κύριε 'Υπουργέ, υπόσχομαι έξ ονόματος δλων τών υπαλλήλων τής 
»  Τροχαίας, δτι καί κατά τό άρξάμενον έτος, μέ πλήρη έπίγνωσιν τών ύποχρεώσεών 
»  μας, θά καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν διά τήν έξασφάλισιν ομαλής καί ασφαλούς 
» κυκλοφορίας είς τήν Πρωτεύουσαν».

« ’Ενθουσιώδη χειροκροτήματα έκάλυψαν τήν ομιλία τού κ. Χατζηελευθερίου, 
σάν δικαία άναγνώριση τών κόπων πού καταβάλλει γιά τήν άνύψωση τής Τροχαίας 
’Αθηνών.

'Ύστερα έλαβε τό λόγο ό Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Κα- 
λαντζής, ό όποιος είπε τ ’ άκόλουθα :

«Κύριε Διοικητά, ’Αξιωματικοί καί ’Αστυφύλακες τής Τροχαίας,
«Είναι όμολογουμένως'Ηράκλειον τό έργον σας καί μεγάλο τό πρόβλημα,τό 

»  όποιον ήμέρα τή ήμέρα διογκοϋται, έφ’ δσον άπό πεζοπόρος έγινε μηχανοκίνητος 
»  6 άνθρωπος. Είδικώτερον τό έργον τής Τροχαίας ’Αθηνών, ώς έκ τής πληθυσμια- 
»  κής κατανομής, οδικής καί άπό πάσης άπόψεως τάξεως κινήσεως καί πληθυσμού.
»  'Ο πυρήν τής Πρωτευούσης α π ο τ ε λ ε ί  διά τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα πράγματι 
»  τήν καρδίαν τού προβλήματος καί κατά συνέπειαν ή Τροχαία είς τήν δικαιοδοσίαν 
»  τής οποίας υπάγεται ό έλεγχος καί ή τάξις άπό άπόψεως κυκλοφορίας. 'Ο πυρήν 
»  αύτός, ή καρδία τού προβλήματος, τό έργον, είναι άντίστοιχον, δηλαδή βαρύτατον 
» καί άπό αύτής τής άπόψεως δικαιολογημένους έπαινος άνήκει είς τήν Τροχαίαν 
» ’Αθηνών. Είναι εύχάριστος εύκαιρία διότι άπονέμομεν ένα δημόσιον έπαινον.
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«Τό θέμα τό κυκλοφοριακόν καί το πρόβλημα της Τροχονομίας έχει προσλάβει 
»  Εθνικήν σημασίαν. 'Η άρσις των διατυπώσεων τής έπικοινωνίας μεταξύ των 
»  ομόρων λαών καί γενικώτερον, ή σύντμησις των άποστάσεων, ή έξις πλέον της 
»  διακινήσεως εις παγκόσμιον τάξιν τοϋ πληθυσμού επί τής γής διά την Ελλάδα, 
»  χώραν εις την οποίαν σύν τοϊς άλλοις τό ιστορικόν της παρελθόν δημιουργεί πάσαν 
»  αΐσιόδοξον πρόβλεψιν διά την άνάπτυξιν του Τουρισμού εις ύψίστην κλίμακα, τό 
«πρόβλημα επαναλαμβάνω, έχει αυτόχρημα εθνικήν σημασίαν. Τούτο δέ διότι δσον 
» λυσιτελέστερον παρά τάς όργανικάς άδυναμίας διά τήν θεραπείαν τού προβλή- 
»  ματος, δσον καί λυσιτελέστερον καί θετικώτερον καί μέ ρυθμόν ταχύτερον τό 
»  άντιμετωπίσωμεν, επί τοσοΰτον θά έξυπηρετήσωμεν τά συμφέροντα τά Εθνικά, 
»  αρχής γενομένης άπό άπόψεως εΐκόνος τήν όποιαν θά έμφανίζη ή Χώρα μας συγ- 
»  κρίσεως πολιτισμού καί δεύτερον άπό άπόψεως κυρίως τής έξυπηρετήσεως τής 
»  ’Εθνικής οικονομίας.

«Κάθε χρόνον λαμβάνει χώραν αυτή ή σεμνή έορτή τής κοπής τής βασιλό- 
»  πίττας καί επί τή ευκαιρία τής έκδηλώσεως τής κοινωνικής ή οποία αποτελεί τον 
»  ώραιότερον χρυσοΰν άρραβώνα, τής έκτιμήσεως τού έργου τού συντελουμένου ύπό 
»  τής Τροχαίας ’Αθηνών, έφ’ δσον έρχεται ή ΐδια ή κοινωνία ύπό τήν μορφήν μιας, 
»  δχι φιλοδωρήματος βέβαια, άλλά μιας έκφράσεως χαράς, τό έργον σημαίνει ένα 
»  πράγμα πού λέγεται δώρα καί συνδυάζεται ή διανομή των μέ τήν κοπήν τής βασι- 
»  λόπιττας.

«Κάθε χρόνον έχει σημασία, δπως καί γιά τά άτομα, έτσι καί γιά τά κράτη, 
»  έτσι καί γιά τις δημόσιες ύπηρεσίες, όταν ό άπολογισμός είναι ένα βήμα προς τά 
»  έμπρός. Τό άτομον δταν έρχεται ή 31 Δεκεμβρίου θεωρεί τό παρελθόν καί φυσικά 
»  θά πρέπει άπό έναν αυτοέλεγχον πού θά πρέπει νά κάνη νά είναι εύχαριστημένον, 
»  δι’ δτι έπετέλεσε κατά τό διελθόν έτος.

« ’Από αυτής τής άπόψεως θεωροΰντες τό έργον τό έπιτελεσθέν κατά τό τελευ- 
»  ταϊον έτος ώς γενικήν γραμμήν περιλαμβανομένης ολοκλήρου τής Τροχαίας τής 
»  Ελλάδος, ύπήρξεν σοβαρώτατον. Χάρις πρώτον εις τήν ένίσχυσιν τής Άμερικα- 
»  νικής ’Αποστολής ή Ελλάς καλύπτεται έν τώ συνόλω της αυτήν τήν στιγμήν άπό 
»  ένα πλήρες δίκτυον τηλεπικοινωνιών, πράγμα τό όποιον είναι βασική προϋπόθεσις 
»  διά τήν άντιμετώπισιν έν τώ συνόλω τού θέματος τής κυκλοφορίας, διότι δ,τι συμ- 
»  βαίνει μέ τον άνθρώπινον οργανισμόν, συμβαίνει καί μέ τήν κυκλοφορίαν τών 
»  άνθρώπων νά άποκοπή, νά άπομονωθή ένα μέρος, διότι αν άποκοπή ένα μέρος δέν 
»  έχομεν δηλαδή οργανικήν σύνθεσιν τού προβλήματος, τότε έχομεν ώς άποτέλεσμα 
»  τήν γάγγραινα. Τό θέμα λοιπόν είναι γενικώτερον άπό αυτής τής άπόψεως, ή άπο- 
»  τελεσματική βοήθεια τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, τής έδωσε τήν κάλυψιν τών 
»  έπικοινωνιών ώς μέσα διακινήσεως καί ένας εύρύς προγραμματισμός, ό όποιος 
»  εύρίσκεται καί αυτήν τήν στιγμήν ύπό τό συνεχές ενδιαφέρον τού άντιπροσώπου 
» τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής άγαπητοΰ μου κ. Φερλόου τον όποιον δράτ- 
»  τομαι τής ευκαιρίας αύτήν τήν στιγμήν νά ευχαριστήσω θερμώς.

«Πέραν αυτού καί παραλλήλως προσήλκυσε τήν προσοχήν αυτού τούτου τού 
»  κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί μέσα εις τά πλαίσια ένός προϋπολογισμού, ό 
»  όποιος ώς γνωρίζετε όλοι σας δτι δέν παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια, επί πλέον 
»  αύξήσεως γενικώς τών δαπανών. Παρά τούτο προσήλκυσε τήν προσοχήν τού 
»  ίδιου τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί έχομεν αυξησιν άπό άπόψεως πιστώ- 
»  σεων κινήσεως βενζίνης, χορηγήσεως ειδικών πιστώσεων διά τήν όργάνωσιν ΐδιαι- 
»  τέρου τμήματος διά τής ειδικής έκπαιδεύσεως τής Τροχονομίας άμφοτέρων τών 
»  Σωμάτων ’Ασφαλείας, τόσον τής ’Αστυνομίας, δσον καί τής Χωροφυλακής. Αί 
»  δαπάναι αύται θά καλύψουν τά μέσα τής κινήσεως μοτοσυκλεττών, στολών κλπ.

«Πέραν αυτού διότι είς δλας τάς Χώρας, άλλά εΐδικώτερον είς τον τόπον μας, 
»  τό θέμα παρουσιάζει, ώς καί άλλοτε μοΰ έδόθη ή ευκαιρία νά υποσημειώσω ώς
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» γνωστόν, όργανικάς δυσχερείας διά τήν άντιμετώπισιν προβλημάτων συνδεομένων 
»  μέ τήν οδοποιίαν, κλπ., διότι έπαναλαμβάνω παρουσιάζει αυτήν τήν όξεΐαν μορφήν, 
»  ως έχομεν πρόβλεψιν περαιτέρω δημιουργίας άναγκών, αί όποΐαι θά πρέπει νά 
»  ύπαχθοΰν είς τήν ρύμθμισιν καί τον έ'λεγχον των Τροχονομικών 'Υπηρεσιών. Θά 
»  ύπάρξη εφέτος σύντονος ή προσπάθεια τόσον άπό άπόψεως έκπαιδεύσεως, όσον 
»  καί άπό άπόψεως τεχνικών εξοπλισμών. Είναι προς τιμήν της Τροχαίας ή μέχρι 
»  τοϋδε σημειωθεΐσα πρόοδος κατά τήν έφαρμογήν τοΰ συστήματος τών μονοδρόμων. 
»  Διαπιστοΰται όμως ότι πράγματι ό παράγων συνδρομή τών πολιτών, είτε υπό τήν 
»  έννοιαν τών πεζών, είτε ύπό τήν έννοιαν τών αύτοκινητιστών τών Ι.Χ., τών Δ.Χ., 
»  τών Λεωφορείων κλπ., δεν είναι εις τήν στάθμην τής έκτιμήσεως άναλόγως τοΰ 
»  προβλήματος καί φυσικά εύρισκόμεθα εις τήν ανάγκην νά κάμωμενμίαν έξόρμησιν 
»  πραγματικήν διότι εάν δεν σφυρηλατήσωμεν καί διά μέσων άκόμη επιβολής κυρώ- 
»  σεων, τήν συνείδησιν είς τούς πολίτας, διά τό θέμα τής κυκλοφορίας, τότε διατρέ- 
»  χομεν τόν κίνδυνον νά χάσωμεν εκείνο τό όποιον άπεκτήσαμεν μέχρι στιγμής. 
»  Είναι δύσκολον φυσικά είς τόν τόπον μας νά όμιλοΰμεν περί άγωγής τροχαίας διότι 
»  διατρέχομεν μίαν περίοδον παφλασμού μέσα είς τήν διακίνησιν τοΰ πληθυσμού, 
»  ιδιαιτέρως δέ είς τήν Πρωτεύουσαν όπου υπάρχει ένα συνεχές κινούμενον έμψυχον 
»  υλικόν έκ τών έπαρχιών καί τοΰ έξωτερικοΰ. Είναι βασικόν μειονέκτημα διά τήν 
»  εύρυθμον λειτουργίαν τοΰ συστήματος καί γενικώτερον τό μέτρον τροχαίας τό ότι 
»  δεν έχομεν άγωγήν. Οΰτε είναι δυνατόν νά τήν έχωμεν συντόμως καί δι’ αύτό τό 
»  έργον τών υπηρεσιών τών οργάνων τής Τροχαίας καθίσταται δυσκολώτερον. Εύτυ- 
»  χώς έχομεν τήν συναντίληψιν τής κοινής γνώμης δηλαδή τούς φορείς αυτής τάς 
»  έφημερίδας, τάς οποίας καί εύχαριστοΰμεν διά τήν συνδρομήν τήν οποίαν πρσφέ- 
»  ρουν είς τό έργον τών'Υπηρεσιών τής Τροχαίας καί τό όποιον χαρακτηρίζω ως 
»  'Ηράκλειον.

«Συγχαίρω ύμάς κ. Διοικητά διότι προσωπικώς σας ζώμεν καί μαζί μέ σάς 
»  καί όλα τά παιδιά τής Τροχαίας, τά όποια στέκονται άκάματα είς τό καθήκον τους 
»  νυχθημερόν. Πιστεύω ότι θά κάμωμεν ένα πιό μεγαλύτερον βήμα προόδου κατά τό 
»  άνατήλαν έτος 1961.

«Μέ τήν βεβαιότητα αύτήν εύχομαι καί έγώ διά τήν ύγείαν όλων όσων ύπη- 
»  ρετοΰν είς τήν Τροχαίαν, είτε τής ’Αστυνομίας, είτε τοΰ άδελφοΰ της Σώματος τής 
»  Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής».

'Ο λόγος τοΰ κ. 'Υπουργοΰ έπροκάλεσε νέα θύελλα χειροκροτημάτων καί επευ
φημιών, πού σέ λίγο κόπασε καθώς ό Κος Καλαντζής άρχισε νά κόβη τήν βασιλόπιττα.

Τυχερός άνεδείχθη ό δημοσιογράφος κ. Μυλωνάς. Άκολούθησεν υστέρα ή 
διανομή μέ κλήρους τών δώρων τής άθηναϊκής κοινωνίας προς τούς άξιωματικούς καί 
άστυφύλακες τής Τροχαίας.

Καί ή γιορτή έκλεισε μέ μεζέδες καί μπύρα.
Ζεστή ή άτμόσφαιρα. Κέφι. ’Ενθουσιασμός. ’Αγάπη.
Πόσο όμορφη εικόνα παρουσίαζε ή γιορτή έκείνη, μέ τή συναδέλφωση καί τήν 

εγκαρδιότητα όλων τών άστυνομικών ! ! ! . .  Καί πάλι ό Κος’Αρχηγός βρήκε τήν ευκαι
ρία νά συνομιλήση μέ τούς άστυφύλακες καί νά ένημερωθή γύρω άπό τά ζητήματά 
τους.

Έ τσ ι έκλεισε κ ι’ ή γιορταστική ετούτη παρένθεση τής Τροχαίας ’Αθηνών, πού 
άφησε διαλεχτές άναμνήσεις σέ όσους τήν παρηκολούθησαν. Συγχαρητήρια σέ όσους 
έκοπίασαν γ ι’ αυτή.

Κι’ αύτή μέν ή παρένθεση έκλεισε. "Ομως άνοιξεν άμέσως κάποια άλλη : ή 
παρένθεση τοΰ δρόμου, πού βάφεται συνεχώς μέ αίμα... 'Η θλιβερή παρένθεση τών 
βιαστικών αυτοκινήτων πού δολοφονούν καί τών άπρόσεκτων διαβατών πού εκθέ
τουν τή ζωή τους σέ άμεσο κίνδυνο. "Υστερα άπό τήν όλιγοήμερη άνακωχή τών έορ-
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των ό άκήρυκτος πόλεμος πεζών καί οχημάτων ξανάρχισε... Τί κρ ίμα !!! Μά γιατί; 
Γιατί ;

Φίλοι μας, αυτή ή εορτή τής Τροχαίας ας γίνη αιτία να κάνουμε μερικές χρή
σιμες σκέψεις πάνω σ’ αύτό τό νευραλγικό θέμα τής καθημερινής ζωής. Νά πάρουμε 
σοβαρές άποφάσεις όλοι μας. ’Ά ς ενωθούμε, για νά διώξουμε τό θάνατο άπ’ τούς 
δρόμους.

Τα νέα μέτρα τής Τροχαίας επέτυχαν. ’Ά ς τα άξιοποιήσουμε μέ τήν προσοχή 
μας. Ά ς  βοηθήσουμε όλοι τούς άνδρες τής Τροχαίας στο δύσκολο έργο τους. Ά ς  
μάθουμε νά βαδίζουμε. Ά ς  μάθουμε νά οδηγούμε.

Τον εύγενικό τροχονόμο τού δρόμου δέν πρέπει νά τον θυμώμαστε μονάχα 
κάθε πρωτοχρονιά. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ώρα νά τον θυμώμαστε. Καί τό 
καλύτερο, δώρο πού μπορούμε νά τού κάνουμε είναι νά τον βοηθούμε μέ όλες μας τις 
δυνάμεις. Είναι κοινωνικό καθήκον μας.

'Όσον άφορά τούς άνδρες τής Τροχαίας τό περιοδικό αύτό τούς στέλνει ολό
κληρη τήν άγάπη του, μαζί μέ τις εύχές του γιά κάθε χαρά, εύτυχία καί προκοπή στον 
καινούργιο χρόνο.

Ά ς  είναι βέβαιοι ότι έχουν κερδίσει τήν άγάπη καί τό θαυμασμό τής κοινωνίας, 
τήν οποίαν πάντα καί παντού ύπηρέτησαν πιστά καί εύσυνείδητα. Συγχαρητήρια.

*
*  *

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
'Ο Καινούργιος Χρόνος άναστάτωσε τον πλανήτη μας. ’Έκανε άνω-κάτω τή 

ζωή μας, μέ πρώτα θύματα τούς... χαμένους στά χαρτιά... Φωνές, ζητωκραυγές, 
γλέντια υποδέχτηκαν τήν άφιξή του. Κι’ οί εύχές έδωσαν καί πήραν, άπό τις πιο 
συνηθισμένες ίσαμε τις πιο παράξενες. Μιά μεγάλη μερίδα άνθρώπων (ίδ!ως γυ
ναικών) άπησχόλησε σοβαρά τό...φοβερό πρόβλημα τού ποδαρικού. Οί χρουσού- 
ζηδες ήταν οί βρυκόλακες τής νύχτας εκείνης...

’Έτσι γλέντησεν ό κόσμος, χόρεψε, φώναξε, έφαγε, ήπιε, έπαιξε, γέλασε καί 
ύστερα, κουρασμένος, έπεσε νά κοιμηθή, γιά νά όνειρευθή τήν ευτυχισμένη περίοδο 
τών 365 ήμερών τού 1961. 'Υπήρξαν, όμως, καί μερικοί άνθρωποι πού δέν μπόρεσαν 
νά γλεντήσουν. Πρόκειται γιά τούς «έν υπηρεσία» άστυνομικούς υπαλλήλους, πού 
τούς βρήκε ό Νέος Χρόνος στις σκοπιές καί στά ’Αστυνομικά Τμήματα.

Ά ς  δούμε, λοιπόν, ποιοι τούς έκαναν... ποδαρικό τήν πρωτοχρονιά. Ά ς  
άνοίξουμε τά Δελτία Συμβάντων τών Αθηνών καί τού Πειραιώς νά φτειάξουμε μιά 
πρόχειρη Πρωτοχρονιάτικη στατιστική. ’Έστω ύπό μορφήν έπικαιρότητος. Πρώτη 
ευχάριστη διαπίστωση: 19 Τμήματα τών ’Αθηνών καί 10 τού Πειραιώς έστειλαν 
λευκά Δελτία. Δέν άπησχολήθησαν μέ τίποτε. 'Ησυχία, τάξις καί άσφάλεια. Τό 
ίδιο άνέφεραν καί ή ’Ασφάλεια, ή Τροχαία καί ή ’Αγορανομία ’Αθηνών καί ή ’Ασφά
λεια, ’Αγορανομία, Τροχαία καί 'Υπηρεσία Αιμένος Πειραιώς. Γουρλίδικη μέρα 
γιά τούς κατοίκους τών περιφερειών αυτών. 'Ο χρόνος όλος θά πάη καλά...Τό εύχό- 
μαστε. Μιά δεύτερη διαπίστωση: Ό  πρώτος άνθρωπος πού γεννήθηκε στήν ’Αθή
να ήταν κορίτσι. Αύτό είναι άράγε καλό σημάδι ή κακό; Ποιος ξέρει!! !  Θά τό δείξη 
ό χρόνος.

"Ομως τήν έμφάνισιν αυτήν τής πρώτης άθηναίας γυναικός ήκολούθησαν εξα
φανίσεις τεσσάρων άλλων νεαρών γυναικών (17-21 έτών) στήν ’Αθήνα. Μία ήρθε, 
τέσσαρες εξαφανίστηκαν. Ά π ’ αύτό τί συμπέρασμα νά βγάλουμε τάχα;

—Καί οί παρατηρήσεις μας άπό τά Δελτία Συμβάντων τής πρωτοχρονιάς 
μάς οδηγούν σέ μιά άλλη διαπίστωση: Πρώτα-πρώτα ούτε στην ’Αθήνα, ούτε στον 
Πειραιά δέν είχαμε κακουργήματα. ’Έ ! Άπό πλημμελήματα, δόξα τώ Θεώ, όλο 
καί κάτι είχαμε: 16 στήν ’Αθήνα καί 5 στον Πειραιά, ενώ πταίσματα ένα μονάχα 
στήν ’Αθήνα καί κανένα στον Πειραιά. 'Ως εδώ καλά πάμε. ’Έτσι δέν είναι;

’Έχουμε άκόμα: 7 τραυματισμούς άπό αυτοκίνητα στήν ’Αθήνα καί 1 στόν



Νέα Δεκαπενθημέρου 8949

Πειραιά, 4 κλοπές στην ’Αθήνα καί 1 υπεξαίρεση στον Πειραιά, 2 ενάρξεις πυρκαϊών 
στην ’Αθήνα καί καμμιά στον Πειραιά, 1 αιφνίδιο θάνατο στην ’Αθήνα καί 1 θανά
σιμο τραυματισμό μέ κυνηγετικό δπλο στον Πειραιά, μία επίθεση μεθυσμένου στην 
’Αθήνα καί 2 εξυβρίσεις καί δύο σωματικές βλάβες στον Πειραιά.

’Έτσι κύλησεν ή πρωτοχρονιά στά ’Αστυνομικά Τμήματα, πού δέν γνωρίζουν 
ούτε Κυριακές, ούτε γιορτές καί πού άδιάκοπα διημερεύουν καί διανυκτερεύουν.

Ά π ’ δλες αύτές τις ειδήσεις τής πρωτοχρονιάς εκείνες πού παρουσιάζουν 
κάποιο γενικώτερο κοινωνικέ ενδιαφέρον είναι οί έξης:

α) Οί τραυματισμοί άπό βιαστικά αυτοκίνητα. Γιατί;
Γιατί; ('Ένας μάλιστα οδηγός στην οδόν Αιόλου άφοϋ έτραυμάτισεν ένα έργά- 

τη τον άφησε κτυπημένο στη μέση τοϋ δρόμου καί έξαφανίστηκε).
β) Μιά κλοπή, άπό ενα αύτοκίνητο πού έστάθμευε στήν οδόν Πινδάρου, 

ενός πορτοφολιού, πού περιείχε δυο χρυσές λίρες ’Αγγλίας καί 100 δραχμές. (Πού 
ήταν ό οδηγός; Έ τσ ι άφήνουν τό πορτοφόλι τους μέσα στο άνοικτό αύτοκίνητο;).

γ ) 'Η κλοπή ενός τελάρου μέ μήλα έξω άπό ένα μαγαζί τής οδού Κεραμεικοϋ. 
(Γιατί ό καταστηματάρχης νά ξεχάση έξω άπό τό μαγαζί του τό τελάρο;).

δ) 'Η έναρξη μιάς πυρκαγιάς πού προεκλήθηκε άπό βλάβη τής θερμάστρας 
πετρελαίου. (Προσοχή! 'Η θερμάστρα δέν προκαλεΐ μονάχα πυρκαγιές, άλλά καί 
θανάτους καμμιά φορά).

ε) Εξαφανίσεις νεαρών κοριτσιών γιά άγνωστη άίτία (άναζητήσατε τον 
άνδρα! ! ! )

στ) 'Η έπίθεσις ένός μεθυσμένου εναντίον ενός διαβάτου στήν οδόν Ίωαννί- 
νων (καί οίνος καρδίαν άνθρώπου... εύφραίνει! ! ! ) .

ζ) 'Η κλοπή ένός ραδιοπικάπ μέ 30 δίσκους άπό ένα αύτοκίνητο πού ήταν 
σταθμευμένο στήν όδό Σοφοκλέους (πολύ φιλόμουσος ό κλέπ τη ς !!!) , 

η) 'Η κλοπή ένός αυτοκινήτου πού έστάθμευε έξω άπό ένα σπίτι.
Αύτός είναι ό πρωτοχρονιάτικος στατιστικός άπολογισμός άπό τις... ρεβεγιόν 

των ’Αστυνομικών Τμημάτων.
Έν γενικαΐς γραμμαίς, μάλλον καλά πήγε ή μέρα... "Αρα: Αίσιον καί ευτυχές 

τό Νέον ’Έτος...
1) Στήν οδόν Βουκουρεστίου ένας κλέπτης μπήκε τό βράδυ σ’ ένα ’Ινστιτούτο, 

ίσως γιά νά... μορφωθή. ’Αλλά φεύγοντας πήρε μαζί του ένα μαγνητόφωνο, έναν 
άναπτήρα καί διάφορα άλλα μικροαντικείμενα. Συμπληρωθείσης ουτω τής... προι- 
κός ζητείται νύμφη, διαθέτουσα άνάλογα... κλοπιμαία.

2) 'Ένας παπουτσής μπήκε σ’ ένα λεωφορείο στήν οδόν ’Ακαδημίας. ’Αλλά 
άντί νά βγάλη εισιτήριο έβγαλε τό...παπούτσι του καί έμαύρισε στο ξύλο τον είσ- 
πράκτορα. Παπουτσής ήταν, τό παπούτσι του έβγαλε. Κεκτημένη ταχύτης!!!

3) 'Ένας εργάτης οικοδομής είχε κρεμάσει τά ρούχα του σ ε  μιά γωνιά τής 
άνεγειρομένης οικοδομής. Περνάει άπ’ έκεΐ κατά τύχην κάποιος... παλαιοπώλης, 
βλέπει τό παληό παντελόνι μόνο του καί τό... ξαφρίζει. ’Απολογισμός: ένα ρολόι, 
ένα δακτυλίδι καί 70 δραχμές. Καί εις άλλα μέ ύγεία.

4) Μιά γυναίκα βρέθηκε νεκρή καί ό άντρας της σέ κακή κατάσταση άπό δη
λητηρίαση, λόγω διαφυγής υγραερίου πετρογκάζ.

5) Συνελήφθησαν άπό όργανα τής’Αγορανομίας, τέσσαρες τυροπώλες πού που
λούσαν τυρί «περιέχον μεγαλυτέραν ύγρασίαν»... Δηλαδή, δέν μάς φθάνει ή τρομερή, 
ύγρασία τών τελευταίων... βροχών, πού μάς σακατεύει τά κόκκαλα. Πρέπει καί νά 
τήν... τρώμε κι’ όλας... Δέν είμαστε μέ τά καλά μας, μοΰ φαίνεται.

6) Μέσα σ’ ένα άκάλυπτο φρεάτιο τής περιφερειακής οδού τού λόφου Φιλο- 
πάππου έπεσε καί έτραυματίσθη ένας μικρός μαθητής, 7 έτών.

7) "Ενας πενηντάρης εργατικός άφησε ελεύθερο καί χωρίς φίμωτρο τό σκυλί 
του. ’Αποτέλεσμα: έδάγκωσε ένα νέο 19 έτών.
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8) "Ενας εργάτης 47 ετών καθόταν σ ε  μιά ταβέρνα του Πειραιώς και έπινε 
ήσυχα-ήσυχα τό κατοσταράκι του, οπότε σέ μιά στιγμή μπαίνει μέσα ένας νεαρός, 
βοηθός αυτοκινήτου, τον βλέπει, τρέχει κοντά του, τον άγκαλιάζει μέ χαρά καί τον 
ρωτά: «Βρέ! Τί γίνεσαι, ρέ παιδί; Χάθηκες;». Ό  άλλος τον κυττάζει παραξενεμένος. 
«Δεν σέ γνωρίζω» του άπαντα. 'Ο νεαρός καταλαβαίνει τό λάθος του, ζητεί συγνώμη 
καί φεύγει. 'Ο εργάτης συνεχίζει να πίνη. Λίγο ύστερα ζητάει τό λογαριασμό, κάνει 
να πληρώση, άλλα τό πορτοφόλι του είχε κάνει... φτερά. Κλασσική κλοπή διά τής 
μεθόδου «τοϋ έναγγαλισμοϋ». (Φύλακες γρηγορεΐτε!)

9) "Ενας... καλλιτεχνικών γούστων κλέπτης έγύριζε έξω άπό τά σπίτια καί 
έκλεβε γυναικεία έσώ^ρουχα, άπλωμέναγιά νά στεγνώσουν. Τί χρειάζονται τά σχόλια;

Μ’ αυτή τήν είδηση ας κλείσουμε τό ’Αστυνομικό Δελτίο, γιά νά τό ξανανθί
ζουμε καί πάλι στο άλλο τεύχος τοϋ περιοδικού.

Πάντα κάτι έχει νά μας διδάξη.
Στο μεταξύ, φίλε άναγνώστη, διαβάζοντας τις πάρα πάνω γραμμές, βγάλε 

μόνος σου τά συμπεράσματα πού προτιμάς. "Ενα μονάχα θέλουμε νά σου τονίσουμε: 
"Οτι τά περισσότερα άδικήματα μπορούν ν’ άποφευχθοΰν αν οΐ πολΐται καταβάλ
λουν μεγαλύτερη προσοχή. Μελέτησε τις κλοπές καί θά βεβαιωθής.

"Οσο γιά τά ’Αστυνομικά Τμήματα, αύτά θά στέκωνται πάντοτε προκεχωρη- 
μένα φυλάκια τοϋ νόμου, νύχτα καί μέρα, μέσα στις φουρτούνες τής ζωής. ’Εκεί 
μέσα κατοικεί ή πραγματική αγάπη, ή άπέραντη άγάπη προς τήν Πατρίδα μας καί 
τον Ελληνικό Λαό.

Αύτό μή τό ξεχνάς ποτέ.
** *

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
'Η πρωτοχρονιά έωρτάσθηκε μέ σεμνές έορταστικές εκδηλώσεις σ’ όλες τις 

’Αστυνομικές'Υπηρεσίες. Παντοΰ κόπηκεν ή βασιλόπιττα, μέσα σ’ ένα ζεστό περι
βάλλον χαράς καί κεφιοΰ. ’Αναφέρουμε π.χ. τήν όμορφη γιορτή τής κοπής τής βα- 
σιλόπιττας στήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας.

Τήν πίττα έκοψεν ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος Κος Θεόδωρος 
Ρακιντζής.

Μετά τήν κοπή τής βασιλόπιττας, άκολούθησε ένα κεφάτο γλέντι χαράς, πού 
ενθουσίασε όσους είχαν τήν τύχη νά παρευρεθοΰν.

"Ετσι οΐ άνδρες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών στις ικανότητες τών οποίων 
έχει έμπιστευθή ή πολιτεία τήν άσφάλειά της, βρήκαν μιά όμορφη εύκαιρία νά «τό 
ρίξουν λίγο έξω» καί νά γλεντήσουν μέ τήν καρδιά τους.

Τούς εύχόμεθα κάθε εύτυχία καί προκοπή.
* "Ενα άκόμα γεγονός πού δέν άναφέρθηκε στά ’Αστυνομικά Δελτία ήταν καί 

τό κατωτέρω:
Κατά τήν τελετή τοϋ άγιασμοΰ τών ύδάτων πού έγινε στο Πασαλιμάνι, ανή

μερα τών Θεοφανείων, έξαπελύθησαν δύο περιστέρια, τήν ώρα πού ό Τίμιος Σταυρός 
έρρίχνονταν στήν θάλασσα.

'Ένα, λοιπόν, άπ’ αύτά τά περιστέρια, άφοΰ διέγραψεν ένα μικρό κύκλο πάνω 
άπό τούς επισήμους, πλησίασε κοντά σ’ ένα άστυνομικό περιπολικό αύτοκίνητο, πού 
στάθμευε έκεϊ πλησίον, καί μπήκε μέσα.

Τό περιστατικό αύτό θεωρήθηκε άπό τούς έπιβαίνοντας τοϋ οχήματος άστυνομι- 
κούς «ως γούρι» καί τό περιστέρι μεταφέρθηκε ως «μασκώτ» στήν ’Αστυνομική 
Διεύθυνση Πειραιώς.

Τήν περασμένη ’βδομάδα έλαβε χώραν μιά άκόμα συγκινητική αστυνομική 
τελετή. Πρόκειται γιά τήν γιορτή τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς πού 
δόθηκε προς τιμήν τών άποχωρούντων τής ενεργού υπηρεσίας άστυνομικών.
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"Ετσι, στην επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας Λέσχην των ’Αστυνομικών έγένετο 
διά πρώτην φοράν εις τά ’Αστυνομικά χρονικά τοϋ Πειραιώς, άποχαιρετιστήριος 
έορτή προς τιμήν τών άποχωρησάντων οκτώ άξιωματικών καί έννέα κατωτέρων 
άστυνομικών της ’Αστυνομίας Πειραιώς.

Προς τούς άποχωροΰντας τής υπηρεσίας ώμίλησεν ό Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος, ό όποιος διά συγκινητικών λόγων τούς 
άπεχαιρέτησε καί ως είπε θά τούς ένθυμήται πάντοτε ή ’Αστυνομία Πειραιώς καί 
θά τούς θεωρή ώς εύρισκομένους έν ένεργεία.

Έν συνεχεία τούς άποχωρήσαντας άστυνομικούς άπεχαιρέτησεν ό ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Ρακιντζής.

Τέλος έκ μέρους τών άποχωρούντων ’Αστυνομικών ώμίλησε εύχαριστήσας ό 
κ. ’Ιωάννης Δασκαλόπουλος ’Αστυνομικός Διευθυντής, ό όποιος καταφανώς συγκι- 
νημένος έτόνισεν δτι καί οί συνταξιούχοι ουδέποτε θά παύσουν νά είναι άστυνομικοί, 
πρόθυμοι πάντοτε νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των, οσάκις τούτο θά έπέβαλλον 
έθνικαί άνάγκαι.

—Καί ό κύκλος τών έορταστικών άστυνομικών εκδηλώσεων επί τώ Νέω Έ τει 
τής στήλης αυτής θά κλείση μέ τό κατωτέρω δημοσιευόμενου ευχετήριον τού ’Αστυ
νομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς κ. Γεωργίου Κοντογιώργου πού άπεστάλη πρός 
όλους τούς άστυνομικούς καί διοικητικούς υπαλλήλους τής Διευθύνσεως Πειραιώς.

« ’Επί τώ νέω ’Έτει άπευθύνω τόν πλέον έγκάρδιον χαιρετισμόν μου πρός 
»  άπαντας τούς ύπ’ έμέ ’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς 'Υπαλλήλους καί εύχομαι 
»  πρός αυτούς καί τάς οικογένειας των πάσαν ευτυχίαν καί χαράν.

«Τό άπερχόμενον έτος υπήρξε διά τήν ύπ’ έμέ ’Αστυνομικήν Δ/νσιν έτος 
»  εύνομίας, συντελεσταί τής όποιας, κατά κύριον λόγον, ύπήρξαν οί άστυνομικοί, 
»  οίτινες έξετέλεσαν τό καθήκον των μέ πίστιν καί άφοσίωσιν τή συνεπικουρία καί 
»  τής φιλονόμου κοινωνίας τού Πειραιώς, μεγάλη μερίς τής όποιας εύμενώς έξεδη- 
»  λώθη ύπέρ τού συντελουμένου υπό τής ’Αστυνομίας έργου.

«Αισθάνομαι δέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν διά τό γεγονός ότι ή τοιαύτη πιστή 
»  έκτέλεσις τού καθήκοντος, ύπήρξεν άπόρροια άπολύτου σεβασμού καί έκτιμήσεως 
»  τών κατωτέρων πρός τούς καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένους, ιδία τού προσώπου τού 
»  υποφαινομένου, πράγμα όπερ μοί δίδει νέας δυνάμεις άμα δέ καί τό δικαίωμα, νά 
»  πιστεύω ότι έν τώ μέλλοντι ή αυτή προσπάθεια θά καταβληθή διά τήν διατήρησιν 
»  τής ποθουμένης τάξεως καί άσφαλείας, άπαραιτήτου ουσης διά τήν συνέχισιν τού 
»  άναμορφωτικοΰ έργου τής Κυβερνήσεως.

«Μέ τήν εύοίωνον ταύτην πρόβλεψιν χαιρετίζω τό Νέον ’Έτος καί εύχομαι 
»  όπως κατ’ αύτό άνατείλουν εύτυχέστεραι ήμέραι διά τό σύνολον, ίνα έν αύτώ όλο- 
»  κληρωθή καί ή ίκανοποίησις τών πόθων τών ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων, άπαρχή 
» τής όποιας, έγένετο κατά τό άπερχόμενον έτος».

*Καί τώρα ή τελευταία παραλειπομένη είδηση τού ’Αστυνομικού Δελτίου. 
Πρόκειται γιά τήν άθόρυβη κομμουνιστική δραστηριότητα, πού τελευταία έχει 
αύξηθή.

To Κ.Κ.Ε. διά τών πρακτόρων του, προσπαθεί νά διοχετεύση μιά νέα «μαχη
τική» (άνάγνωθι έπαναστατική) γραμμή μέσα στις τάξεις τών έργαζομένων.

'Η έφαρμοζομένη τακτική ύπό τού συνδικαλιστικού τομέως τού παρανόμου 
κομμουνισμού συνίσταται, καί νΰν καί έκπαλαι, εις τήν κατάληψιν τών διοική
σεων τών διαφόρων έργα-ίλών καί έπαγνελματικών σωματείων καί τήν έξώθησιν 
τών έργαζομένων έν γένει είς παρανόμους όχλοκρατικάς ένεργείας.

’Εσχάτως διαπιστούται έντασις είς τήν προσπάθειαν ταύτην. 'Ο κομμουνι
σμός έπωφελεϊται πάσης εύκαιρίας καί έκμεταλλεύεται χάρις εις τήν όργάνωσιν 
καί τήν συνωμοτικήν του πείραν πάν ζήτημα, μέ σκοπόν δημιουργίας άνωμαλίας 
είς τόν τόπον.
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Παράλληλα όμως αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι κινούνται δραστηρίως προς έξουδε- 
τέρωσιν των καταχθονίων σχεδίων του κομμουνισμού.

'Η Δημοκρατία μας υπονομεύεται σταθερά άπο έχθρούς του καθεστώτος, 
πού καμουφλάρουν τις κινήσεις τους μέ άπεργίες, μέ ταραχές, μέ διαμαρτυρίες καί 
μέ άερώδεις, άτέλειωτες ρητορικές έξάρσεις μέσα στή Βουλή.

’Έχω έδώ μπροστά μου ένα «έγκάρδιο» χαιρετισμό πού τον άπευθύνει, μέ την 
εύκαιρία τοϋ καινούργιου χρόνου, ή γυναικεία έπιτροπή της Ε.Δ.Α. προς όλες τις 
Έλληνίδες. Μέσα σ’ αύτο το χαιρετισμό, πού μιλάει γιά «δημοκρατική 'Ελλάδα», 
για ένα «ειρηνικό κόσμο», γιά «καλύτερες συνθήκες ζωής ολοκλήρου του λαού μας», 
γιά «πολιτική εθνικού διχασμού» καί γ ι’ άλλα τέτοια κόκκινα κουραφέξαλα, καλούν
ται «δλες οί Έλληνίδες» νά ένωθοΰν, μάλλον νά άναπτύξουν την ένότητά τους καί 
«ένωμένες νά. δημιουργήσουν τις συνθήκες πού θά επιτρέψουν τήν έκπλήρωση των 
κοινών τους πόθων».

’Έτσι, οί Έλληνίδες γίνονται ό νέος στόχος τών έγκληματικών βλέψεων τού 
διεθνούς κομμουνισμού.

’Αλλά, έδώ δέν ύπάρχει ανησυχία. Ή  Έλληνίδα τής εποχής έχει άποδείξει 
δτι είναι ξεχειλισμένη πατριωτισμό. Καί τήν πίστη της δέν τήν προδίνει στούς βρυ- 
κόλακες τής στέππας. Ή  Έλληνίδα τής έποχής μας είναι ώριμη πολιτικώς, ξέρει τί 
θέλει, δέν παρασύρεται.

'Η Έλληνίδα είναι πρώτα άπ’ δλα Μάννα, κ ι’ έχει προστάτιδά της τή Μεγαλό
χαρη· Γι’ αύτό καί ή στήλη αυτή, πού λάτρεψε καί τραγούδησε τόσες φορές μ ευ- 
λάβεια τής μάννας τήν πάναγνη ομορφιά, θέλει κ ι’ αύτή μέ τή σειρά της νά στείλη 
προς δλες τις Έλληνίδες ένα θερμό χαιρετισμό. ’Όχι γιά λογαριασμό ξένων κρατών, 
κομμάτων ή οργανώσεων. ’Αλλά γιά λογαριασμό τής καρδιάς της.

Χαϊρε, γλυκειά Έλληνίδα, πανέμορφη αγωνίστρια τής Ζωής.
Είθε ό καινούργιος Χρόνος νά εκπλήρωσή δλες τις εύγενικές σου επιθυμίες.
'Η Μεγαλόχαρη άς Σέ προστατεύη.

Σ. ΠΗΛΟΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον εαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν εκλεκτή 
πνευματική τροφή.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι ΣΤΟΡ ΙΚΟΙ  ΠΕΡ ΙΠΑΤΟΙ  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου Α’ κ. I. ΡΑ'ΓΚΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βραστόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλειώνης 14β, στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Τό Βράστοβον ή ΙΤαλαιόκαστρον είναι χωριό τής Κρήτης (περιφέρεια Σητείας), 

στο όποιο σώζονται άκόμη ερείπια Μινωϊκής έποχής.
Βρατσάνου.
Πάροδος τής όδοΰ Σαλώνων 19, στο Γκύζη.
Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοΰ Βρατσάνου Δημητρίου, καταγομένου 

από τά Ψαρά, ό όποιος ήτο δημογέρων και μέλος τής Φιλικής Εταιρίας.
Κατά τήν άλωσι των Ψαρών ύπό των Τούρκων, κλείστηκε μαζί μέ το γυιό 

του ’Αντώνιο κι’ άλλους Ψαριανούς καί Θετταλομαγνήτας, στο Παλαιόκαστρο, μικρό 
φρούριο πού εύρίσκετο κοντά στήν πόλι. Βλέποντας ότι δεν ήτο δυνατόν νά. φέρη 
κανένα άποτέλεσμα, άφησε τούς Τούρκους νά είσέλθουν στο φρούριο, οπότε διέταξε 
τον γυιό του νά βάλη φωτιά στήν πυριτιδαποθήκη. Μαζί μέ τούς κλεισμένους στο 
φοούριο 'Έλληνες βρήκαν τον θάνατο περίπου δύο χιλιάδες Τούρκοι (20 ’Ιουνίου 
1824).

Βραχείας.
Βρίσκεται στήν πλατεία Μοναστηρακίου.
Ώνομάσθηκε έτσι από τούς Βαυαρούς, λόγω τοϋ μικρού της μήκους.
Βραχωρίου. *
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 160, στο Κολωνό.
’Οφείλει τήν ονομασία στή πόλι τής Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, το Άγρίνιον, 

τό όποιον προ τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ώνομάζετο Βραχώρι.
Βρεσθένης Θεοδώρητου.
Διασταυροΰται μέ τήν όδό ’Αμβροσίου Φραντζή 25 καί βρίσκεται στοΰ ΦΙΞ.
Θεοδώρητος ό Βρεσθένης, ιεράρχης αγωνιστής τον καιρό τοΰ 1821 γεννήθηκε 

στήν Στεμνίτσα τής Λακωνίας (σημερινά Βρέσθενα) καί τό 1787 πήρε μέρος σέ
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πολλές μάχες. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος τής Α' Πελοποννησιακής Γερουσίας 
(1821) καί άντιπρόσωπος τής Β' έν ’Άστρει Έθνοσυνελεύσεως (1823). ’Αργότερα 
έγινε άντιπρόεδρος τοϋ Βουλευτικοΰ καί κατώρθωσε να άμβλυθοΰν οί αντιθέσεις με
ταξύ ’Εκτελεστικού και Βουλευτικοΰ. Πέθανε το 1843.

Βρεττοϋ Ά νδρέα.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 276, στις «Τρεις γέφυρες».
'Ο Βρεττός Άνδρέας (1800-1876) γεννήθηκε στην Ιθάκη καί κατά το 1831 

έξέδωκε στο Ναύπλιο (πρωτεύουσα τοϋ Κράτους) τήν έφημεοίδα «Ελληνικός κα- 
θρέπτης», ήμιεπίσημο όργανο τοϋ Καποδιστρίου. ’Ασχολήθηκε άρκετά μέ τήν λογο
τεχνίαν καί έξέδωκε πολλά συγγράμματα.

Βρισηΐδος.
Πάροδος τής όδοΰ Άγλαονίκης 5, στη Λ. Βουλιαγμένης 40.
'Η Βρισηις, όμορφη κόρη τοϋ Βρισέως ίερέως τής Λυρνησσοϋ τής Κιλικίας, 

ώνομάζετο Άστυνόμη ή 'Ιπποδάμεια, έμεινε όμως γνο)στή μέ το πατρικό της όνομα 
Βρισηις.

"Υστερα άπό τήν άλωσι τής Λυρνησσοϋ, οί ’Αχαιοί έδωσαν, σάν βραβείο, 
στον μέν Άχιλλέα τήν Βρισηΐδα, τον άνδρα τής οποίας είχε σκοτώσει ό Άχιλλεύς, 
στον δέ Άγαμέμνονα τήν Χρυσηίδα. Σύμφωνα όμως μέ χρησμόν τοϋ Κάλχαντος, 
ό ’Αγαμέμνων έπρεπε νά δώση πίσω τήν Χρυσηίδα, καί τοΰτο γιά. νά παύση ή οργή 
τοϋ ’ Απόλλωνος. Ό  Άγαμέμνοκν όμως, έδέχθηκε νά γίνη αυτό, άφοΰ προηγουμένως 
τοϋ έδίδετο ή Βρισηις. 'Η άπαίτησίς σου αυτή έκανε τον Άχιλλέα ν’ άγανακτήση. 
Τελικά παοεχώρησε τήν Βρισηΐδα άπεχώρησε όμως άπό τό στρατόπεδο καί γύρισε 
πίσω, ύστερα άπό τον φόνο τοϋ Πατρόκλου, ύπό τοϋ Έκτορος. Τότε τοϋ δόθηκε 
ξανά ή Βρισηις, ή οποία, ύστερα άπό τον θάνατο τοϋ Άχιλλέως περιήλθε στή κατοχή 
τοϋ Νεοπτολέμου, γυιοΰ τοϋ Άχιλλέως.

'Η διαμάχη τοϋ Άγαμέμνονα καί τοϋ Άχιλλέως, γύρω άπό τήν Βρισηΐδα, 
έδωσε άφορμή στον "Ομηρο νά γράψη τήν «Ίλιάδα».

Βρύαντος.
Πάροδος τής όδοΰ Δάφνης 19, στή Νέα Κυψέλη.
’Οφείλει τήν ονομασία οτό ομώνυμο χωριό (Τουρκιστί: Μάλτεπε=λόφος 

θησαυροΰ), πού βρίσκεται στήν άνατολική άκτή τής Ιΐροποντίδος (Βιθυνίας). ’Εκεί 
υπήρχαν περίφημα άνάκτορα παραθέρισμοϋ των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. Πριν άπό 
τό 1922 κατωκεΐτο άποκλειστικά σχεδόν άπό "Ελληνες, οί όποιοι αργότερα έγκατε- 
στάθησαν, ώς πρόσφυγες, στήν Μακεδονία.

Βρυάξιδος.
Βρίσκεται στήν πλατεία Παγκρατίου κι' είναι πάροδος τής όδοΰ Εύτυχίδου.
Ό  Βρύαξις, 'Έλλην άνδριητοποιός τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, κατήγετο μέν μάλλον 

άπό τήν Καρία τής Μ. ’Ασίας, ήτο όμως πολιτογραφημένος στήν ’Αθήνα, όπου καί 
ύπήρξε μαθητής καί συνεργάτης τών Σκόπα, Λεωχάρους, καί Τιμοθέου. Όνομαστά 
του έργα ήσαν ό άνδριάς τοϋ Βασιλέως Σελεύκου, ό ’Απόλλων Κιθαρωδός κ.ά.

Βρύγου. *
Πάροδος τής όδοΰ Θαρύστου 39, στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  Βρύγος, άγγειοπλάστης καί άγγειογράφος, κατήγετο άπό τήν φυλή τών 

Βρυγών τής Θράκης κι’ έζησε στις άρχές τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος, στήν Αθήνα. Στο 
μουσείο τοϋ Λούβρου, σώζονται δύο άγγεΐα τοϋ Βρύγου, μέ σκηνές άπό τον Τρωικό 
πόλεμο.

(Συνεχ ίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπδ QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

—Δεν σέ καταλαβαίνω’ δεν πηγαίνεις ποτέ τήν Κυριακή... Κατά βάθος, είσαι 
σαν έμενα, Μπουφαλό. Δεν πιστεύεις π ιά !

—Τό μισό.
—Δεν πιστεύεις σέ τίποτ’ άλλο!
—’Άφησε με ήσυχον, δέν έχω διάθεσι σήμερα νά συζητήσω...
—Κατά βάθος, είναι ή παιδική σου ήλικία, καί μόνον αυτή, πού πας νά ξανα- 

βρής αύριο βράδυ...
—Έ !  κ ι’ έπειτα;
'Ο Τομαβάκ μέ τά μάτια κλειστά, τραβάει μιά μεγάλη ρουφηξιά’ έπειτα ή 

ινδιάνικη κατατομή του σκληραίνει :
—Δέν μου άρέσουν οί άδειανές χειρονομίες.
—Καί εγώ δέν συμπαθώ εκείνους, πού λερώνουν δλα. Δώσε μου καπνό!
24 Δεκεμβρίου. Κανένα παιδί δέν γελιέται έδώ. 'Ο Ά γιος Βασίλης έρχεται 

άπόψε, δχι αύριο. Καί καθένα έτοιμάζει, μέ τον τρόπο του, αυτή τη μυστική γιορτή, 
πού δέν έχει τήν ίδια έννοια γιά κανένα τους! 'Ο Μάρκ γίνεται ώραΐος γιά τή λει
τουργία τού μεσονυκτίου’ ξέρει δτι ή άρχηγός Φρανσουάζ θά είναι κ ι’ αύτή έκεΐ, 
σέ κάποιο άλλο μέρος, άλλά τήν ίδια στιγμή—κι’ έτσι είναι σάν νά τήν ξανάβλεπε... 
ό Ραιτάρ άγόρασε μιά κάρτ-ποστάλ : μιάν εκκλησία βαρυσκεπασμένη μέ
χιόνι, κάτω άπό έναν ούρανό γεμάτον άστρα. "Οταν τήν κυττάζη, νομίζει δτι 
άκούει νά κτυποΰν οί καμπάνες... ’Αναρωτιέται αν θά γράψη « ’Αγαπητέ μου Έρνέ- 
στο» ή καλύτερα « ’Αγαπημένε μου γαμπρέ» (ώστε ό ταχυδρομικός διανομεύς τού 
Τερνεραί, πού τον κοροϊδεύει γιά τ ’ αυτιά του, νά μάθη δτι είναι γαμπρός κάποιου). 
'Ο «Παρά νά» ξεσκίζει τόν πέμπτο κατάλογο φαγητών τού ρεβεγιόν τον έκτο (γα- 
λόπουλο, φονά γκρά δορκάδος, κ .τ .λ .) θά τό άντιγράψη μέ γοτθικά γράμματα πά
νω στο «σημειωματάριο συμποσίων» του. 'Ο χονδρός Σελεστέν σκέπτεται δτι αύριο 
ό δίδυμος άδελφός του θά τού κάνη έπίσκεψι’ θά περπατήσουν, έπί ώρες χωρίς νά 
πού ούτε μιά λέξι—αύτό θά είναι φοβερά άστεϊο ! «Καί αύριο ή Όντέτ θά έρθη, 
λέει μέσα του, ό Βελοϋδος. Γιά χάρι τών Χριστουγέννων δέν θά μπορή ν’ άρνηθή 
νά μέ φιλήση!... Όντέτ... Ό ντέτ...». Κι’ ό μικρός Μισέλ, μέ τήν βοήθεια ενός 
συνδυασμού άπό καθρέπτες, εξακριβώνει δτι τό πίσω μέρος τών αύτιών του είναι 
πολύ καθαρό γιά τήν έπίσκεψι τής μητέρας του—ή οποία, ούτε καί αύριο, δέν θά
ερθί)···

Ακριβώς στή μέση δλης αύτής τής ετοιμασίας καταφτάνει καί ό Άλέν 
Ρομπέρ. Μετά τήν Μελούν ό άσωτος υιός δέν αισθάνεται καθόλου καλά’ έλπίζει 
καί φοβάται, δτι δλα τά παιδιά τόν περιμένουν στά κάγκελλα- δτι ή άρχηγός Φραν
σουάζ θά τόν άγκαλιάση μπροστά σ’ δλους’ δτι ό Μάρκ θά ζηλέψη λιγάκι’ δτι ο
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Όλάφ... ελπίζει καί φοβάται, κι’ έχει πόνο στήν κοιλιά. Πριν άπό τό δάσος του Τερ- 
νεραί, τ ’ αυτοκίνητο συναντά τό άμάξι τοϋ Κέντρου (πού μεταφέρει την Μάμυ 
στην κλινική): στον στιγμιαίο φωτισμό τής συναντήσεως, ό Άλέν Ρομπέρ άνα- 
γνώρισε πολύ καλά τόν « ’Άσπρο Δόντι» στο τιμόνι καί την Μάμυ δίπλα του, μέ 
τό πρόσιυπο πονεμένο. Γιατί λοιπόν προς τήν Μελούν την ίδια ώρα, πού φθάνει; 
«Πάνε να μ’ άναζητήσουν, ασφαλώς!» σκέπτεται (γιατί ολόκληρος ό κόσμος, 
άσφαλώς, περιστρέφεται γύρω άπό τήν άφιξί του). « ’Επί τέλους, αρκεί.'Η άρχηγός 
Φρανσουάζ εΐν’ εδώ! Καί άρκεΐ ό Μάρκ... Κι’ άρκεΐ ό Ό λάφ...». Άπό τό ένα άρκεΐ 
στο άλλο, τό αυτοκίνητο φθάνει στο Τεονεραί- καί τό πρώτο παιδί, πού συνταντά ό 
φυγάς εΐν’ ό εχθρός του, ό Μερλερέν ΙΙιέρ, ό λεγόμενος Καΐδ.

—Κύτταξε, νάτον, ό έξυπνάκιας! δεν σέ κράτησαν λοιπόν;
—Που εΐν’ ό Μάρκ;
—Ή  νταντά. σου; Πρέπει νάναι στον κοιτώνα... "Αχ! κύτταξε, βρωμάς 

απαίσια!
Ναι, για να συγχωρεθή άπό τήν άρχηγό, τό παιδί, άδειασε πάνω στα μαλ

λιά του τό υπόλοιπο άπό τό φιαλίδιο του αρώματος του. Τρέχει στο κτίριον 3.
—Άλέν Ρομπέρ!... έ, παιδιά! εΐν’ ό Άλέν Ρομπέρ!
...λοιπόν;... διηγήσου να δούμε!... "Ωχ! βρωμάς άπαίσια!
...Πές μας λοιπόν, αυτή εΐν’ ή μυρωδιά τοϋ Παρισιού:
...Καλά, διηγήσου κάτι!...
—Αφήστε με ήσυχο !
Ψάχνει, μέ τό κεφάλι χαμηλά, σαν ανήσυχο σκυλί. "Οχι... όχι, δέν μυρίζεται 

πουθενά τήν άρχηγό Φρανσουάζ...
Καλημέρα, Μάρκ!
Ό  άλλος δέν σηκώνεται άπό τό κρεβάτι του, δέν άνοίγει καν τά μάτια του. 

(«Αύτό τό παιδί πού τόσκασε, συλλογίζεται, χωρίς νά μέ είδοποιήση, δέν θάπρεπε 
νά πιστέψη πώς είναι άπαραίτητο !...»). Τεντώνει στή τύχη ενα χαλαρό χέρι :

—Καλή μέρα.
—Μάρκ, θά. σου τά δηγηθώ όλα, σέ σένα, άλλα...
—Δέν σοϋ ζητώ τίποτα!
—’Αλλά πού είναι ή άρχηγός Φρανσουάζ;
—Τοσκασε! όπως εσύ... Είναι τής μόδας!
—"Εφυγε ; Για πού; ρωτά τό παιδί μέ φωνή τόσο βραχνή, ώστε ό Μάρκ γυ

ρίζει προς αύτόν.
Τά μαύρα κατσαρά μαλλιά, τό αισιόδοξο βλέμμα, τά χείλη μισάνοιχτα πού 

τρέμουν λιγάκι—όλα, όλ’ αύτά. τού έλειπαν! Εΐν’ ευτυχισμένος, πού ξαναβρίσκει 
τόν σύντροφό του, τόσο ευτυχισμένος ώστε δέν μπορεί νά τό πιστέψη.

—’Έφυγε γιά νά συναντήση τόν άρραβωνιαστικό της, πού εΐν’ άξιωματικός 
τού ναυτικού.

—Θά ξαναγυρίση;
—Γιά μερικές μέρες, κι’ έπειτα θά φύγη οριστικά. Θά παντρευτή.
«Αύτό είναι τό λάθος μου, σκέπτεται ό Άλέν Ρομπέρ. "Αν δέν είχα φύγη, αν 

τήν περίμενα, τήν άλλη μέρα στο Ντανφέρ—Ροσερώ... ’Ώ χ ! ’Αρχηγέ Φρανσουάζ...». 
'Η Μάμυ είχε δίκηο: χάνει τήν μητέρα του, άλλά γιά. τρίτη φορά.

Δέν θέλει νά κλάψη μπροστά στον Μάρκ- άλλωστε, δέν θέλει νά κλάψη κα
θόλου: αύτό θά ήταν άπό λύσσα κι’ άπό τύψεις, όχι άπό λύπη. Οί άλλοι ξαναγύρισαν 
στο κρεβάτι τους. Ό  Άλέν Ρομπέρ διασχίζει αύτόν τον κοιτώνα, πού τόσο τόν είχε 
όνειρευθή, άλλά πού τώρα τού φαίνεται σάν μουσείο μέ κέρινα ομοιώματα.

—Γιά δές, τού λέει ό Ραντάρ ένώ περνά, έχω τρία κάρτ-ποστάλ γιά τήν συλ
λογή σου....

( Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Βασ. Διαταγμάτων, προήχθησαν έκ των έν ισχύει πινάκων προς πλή- 

ρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι: 
Εις τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως, οί ’Αστυνομικοί 

Διευθυνταί Β' τάξεως.
α) Κατ’ έκλογήν : κ. κ. Άρχοντουλάκης ’Εμμανουήλ, Νικητάκης Νικό

λαος καί Τασιόπουλος ’Αθανάσιος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. κ. ’Αναστασίου Ευάγγελος καί Παπασταφίδας 

’Αγησίλαος.
γ ) Εις τον βαθμόν τοϋ Υγειονομικού Διευθυντού Α' τάξεως, ό 'Υγειονομικός 

Διευθυντής Β' κ. Νιχογιαννόπουλος ’Ιωάννης, κατ’ έκλογήν.
Εις τον βαθμόν τού ’Αστυνομικού Διευθυντού Β', οί ’Αστυνόμοι Α' τάξεως. 
α) Κατ’ έκλογήν : κ. κ. Κατσικαβέλος Γεώργιος, Δημόπουλος Βασίλειος, 

Βλάχος Πάϊκος, Διαβάτης Ευάγγελος, Άναστασόπουλος Γεώργιος, Καφαράκης 
’Αθανάσιος καί Γιαννόπουλος Βασίλειος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. κ. Κατσιώλης ’Απόστολος, Φίλος Ήλίας, Λυκού- 
σης Παναγιώτης, Θεοχαράκης Νικόλαος καί Χρυσανθόπουλος Άνδρέας.

γ ) Εις τον βαθμόν τού'Υγειονομικού Διευθυντού Β 'τάξεως, οί'Υγειονομικοί 
άξιωματικοί ’Αστυνόμοι Α' τάξεως κατ’ έκλογήν: κ. κ. Κουτσούρης Γεώργιος 
καί ΓΙαπαϊωάννου ’Ιωάννης.

Εις τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: 
α) Κατ’ έκλογήν : κ. κ. ’Ιωακείμ Δανιήλ, Παναγιωτόπουλος Νικόλαος,

Στασινόπουλος Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Κυριακογιάννης Γεώργιος, 
Τσακανίκας Γεώργιος, Κούτρας Βασίλειος, Παπαναστασίου Νικόλαος, Μπρικόλας 
Πολύκαρπος καί Κατσίμπας Σπυρίδων.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. κ. Λεοντΐνος ’Αντώνιος, Δρακάκης ’Εμμανουήλ, 
Κωτσόπουλος Σταύρος, Κρητικίδης ’Αντώνιος, Νίκας Θεμιστοκλής, Σταματόπουλος 
Γεώργιος καί Χαλατσάς Γεώργιος.

Εις τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β' τάξεως, οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως: 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Κανοΰτος Κων/νος, Κωστήρης Χρηστός, Μαρίνος 

Διονύσιος, Χριστολουκας Λουκάς, Γιαννακόπουλος Σωτήριος, Βλαχάκης Κων/νος, 
Κουβάς Σωτήριος, Ζερβουλέας ’Ιωάννης, Στάμου Νικόλαος, Τζαβέλας Βασίλειος, 
Λάμπρου Βασίλειος, Πατσούρης Χρηστός, ’Αναγνώστου ’Επαμεινώνδας, Κουντου- 
ριώτης Νικόλαος, Τζαμτζής Θεοδόσιος καί Παπαλυμπέρης Κων/νος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. κ. Μυρίλλος Δημήτριος, Βρεττάκος Νικόλαος, 
Χατζηκώστας Εύάγγελος, Φραγκούλης Χαράλαμπος, Γρηγορόπουλος Νικόλαος, 
Λυγνός ’Αλέξανδρος, Κασταμονίτης Μιχαήλ, Λιόντος Δημήτριος, Άλαμάνος Νικό
λαος, Πλεύρης ’Εμμανουήλ, Τσακόπουλος Πέτρος καί Μοστοράκος Κυριάκος.

Εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου οί ’Αρχιφύλακες: 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Κορκόκιος Δημήτριος, Αύγερινός ’Ιωάννης, Καφα

ράκης Σπυρίδων καί Πραντούνας ’Αλέξανδρος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Κωστάκης Δημήτριος, Δασκαλοθανάσης Γεώρ

γιος, Νικολινάκος ’Ιωάννης καί Καλογεράκης ’Εμμανουήλ.
** *

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1/1/1961 ώς καταληφθέντες 

ύπό τού ορίου ήλικίας οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι :
1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως: κ.κ. ’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος, 

Τσόπελας Δημήτριος, Καρανάσος Δημήτριος καί 'Υγειονομικός Διευθυντής Α' κ. 
Βάθης Μαρίνος.
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2) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως: κ.κ. Νικηφόρος Νικόλαος, Άναστα- 
σόπουλος Βασίλειος, Χυτήρης ’Ιωάννης, Κουκουλαδάκης ’Αντώνιος, Θεοδωράκης 
Χαράλαμπος, Δασκαλόπουλος ’Ιωάννης, Γραμμένος Χρηστός καί 'Υγειονομικός 
Διευθυντής Β' τάξεως κ. Χούντρας Μιχαήλ.

3) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως: κ.κ. Μαυρωτάς ’Άριστος, Λουπάσης Χαράλαμπος, 
Κανακάκης Μιχαήλ, Μπάγιος Γεώργιος καί Παπακώστας Κων/νος.

4) ’Αστυνόμοι Β 'τάξεως : κ.κ. Βοσκάκης Κων/νος, Ζώης Βασίλειος, Γεωργα- 
κόπουλος Γεώργιος, Ήλιάδης Δημήτριος, Νταβαντζής Κων/νος, Καλαντζής Σπυ
ρίδων, Λώλος Νικόλαος, Μαραγκός Χαράλαμπος, Ράνιος Δημήτριος, Ζωητός 
Κων/νος καί Φωτεινός ’Αντώνιος.

4) * Υπαστυνόμοι Α' τάξεως : κ.κ. Άγυσουλάκης Άνδρέας, Μαδοϋρος Κων /νος, 
Γιούλης ’Απόστολος, Σιμάκος Νικόλαος, Δημάκης Σεραφείμ, Ζερβός ’Ιωσήφ καί 
Νοταράς Σταύρος.

6) 'Υπαστυνόμοι Β' τάξεως: κ.κ. Διαμαντόπουλος Δημήτριος καί Ξιφαρας 
Παύλος.

7) Άνθυπαστυνόμοι: κ.κ. Δάρας Ήλίας, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, 
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Τσιώνης Δημήτριος, Τουρλαύτης Παναγιώτης, 
Μάνδηλας Νικόλαος καί Παπαδόπουλος Κων/νος.

8) Άρχιφύλακες : κ.κ. Τσώρης ’Αθανάσιος,Τασόπουλος Ή λίας, Ρήγας Κων/ 
νος καί Ντάρλας Γεώργιος.

9) 'Υπαρχιφύλακες: κ.κ. Βαλασέλης ή Βαλάσης ’Ιγνάτιος, Διαμαντόπουλος 
Παναγιώτης, Μί,τσόπουλος Άργύριος, Δουλαβέρης ’Απόστολος, Τσαγκάρης Λάμ
προς, Τσόλκας Γεώργιος, Κτένας ’Ιωάννης, Παναγιωτόπουλος ’Ιωάννης, Σωτηρό- 
πουλος Σπυρίδων, Καραβίδας Γεώργιος, Κονδύλης Δημήτριος, Καλπαξής Δημή- 
τριος, Μπαλωμένος Σωτήριος, Τσαπακίδης Γεώργιος, Διονυσόπουλος Δημήτριος, 
Καλούδης Σπυρίδων, Άδάμος Νικόλαος, Μυσιρλόγλου Νικόλαος, ,Τσούμπελης 
Δημήτρι ς, Παπαγεωργίου’Αλέξανδρος, Ζαβάκος Παντελής, Βασιλομοτσάκος Γεώρ
γιος, Κοκκορός Μενέλαος, Πεταλας Βασίλειος καί Γκουτ βας Νικόλαος.

10) ’Αστυφύλακες: κ.κ. Μπέτσιος Φώτιος, Βλάχος Θεόδωρος, Λιναρδάτος 
Διονύσιος, Φιφής ’Αριστείδης, Καλδής Θεόδωρος, Καρατάσος ’Αθανάσιος, Ευστα
θίου Εύθύμιος, Τάγαρης Χρηστός, Μαντούβαλος Παρασκευας, Σαλοϋρος Γεώργιος, 
Κολοβός Θεοφάνης καί Καπετανίδης Σπυρίδων.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α' ‘Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
Διά τής ύπ’ άριθ. 3096/18/8/28-12-60 άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού 

’Εσωτερικών, τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1961, συνεκροτήθη ως άκο- 
λούθως:

I. Τακτικά μέλη.
α) Πρόεδρος: κ. Μητρέλιας Χαρίλαος, ’Αντιπρόεδρος Συμβουλίου ’Επικρά

τειας.
β) Μέλη: κ.κ. Τσιμάρατος Διονύσιος, Σύμβουλος ’Επικράτειας, Κουτσου- 

μάρης ’Άγγελος, ’Αρεοπαγίτης, Καζαμπάκας ’Εμμανουήλ ’Αρεοπαγίτης, Σακελ- 
λαρίου Βασίλειος, Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου, Σακελλαρίου Π., ’Αντιστρά
τηγος, Τζανετής Σ., ’Αντιστράτηγος.

Τού ώς άνω 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου θά μετέχη ώς Εισηγητής ό ’Αρχηγός 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Χρέη Γραμματέως θά έκτελή ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Μπογιατζό- 
πουλος Εύθύμιος, μέ άναπληρωτήν τον ’Αστυνόμον Α' κ. Άνδρεόπουλον Βασίλειον.

II. ’Αναπληρωματικά μέλη.
κ.κ. Ταβουλάρης ’Αντώνιος καί Δήμητσας ’Αλέξανδρος, Σύμβουλοι Έ πι-



κρατείας, κ. Καλλιμόπουλος Μιχαήλ, Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου, κ.κ. Βέλλιος 
Π., Άλεξανδράκης Ο-, 'Υποστράτηγοι, κ. κ. Θανόπουλος Κ. καί Άναγνωστόπουλος 
Κ., ’ Αρεοπαγΐται.

Β' ’Αστυνομικόν Συμβούλιον.
Διά της ύπ’ άριθ. 3097/18/6/28-12-60 άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ Ε σω

τερικών, τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1961, συνεκροτήθη ώς άκολούθως:
I. Τακτικά μέλη:
α) Πρόεδρος: ’Αρεοπαγίτης κ. Ροζάκης Α.
β) Μέλη: ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως κ. κ. Καραμπέτσος Ευάγγελος, 

Κοντογιώργος Γεώργιος, Νούσιας Θωμάς καί Άδαμόπουλος Άδάμ.
Γραμματεύς: ’Αστυνόμος Α' κ. Άνδρεόπουλος Βασίλειος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη.
α) Πρόεδρος: ’Αρεοπαγίτης κ. Σταυρόπουλος Σ.
β) Μέλη: ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως κ.κ. Μπαρδόπουλος Παναγιώ

της καί Μουρούσιας Άνδρέας.
Γραμματεύς: ’Αστυνόμος Α' κ. Καρυδάκης Νικόλαος.
Γ' Πειθαρχικόν Συμβούλιον.
Διά της ύπ’ άριθ. 3076/18/7/22-12-60 άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ 

των ’Εσωτερικών, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον τών κατωτέρων αστυνομικών υπαλ
λήλων, διά τό έ'τος 1961, συνεκροτήθη ώς άκολούθως:

I. Τακτικά μέλη.
α) Πρόεδρος: ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' κ. Χαλοΰλος Γεώργιος.
β) Μέλη : ’Αστυνόμος Α' κ. Τσατούχας Γεώργιος καί ’Αστυνόμος Β' κ. 

Μπουντάς Ήλίας.
Γραμματεύς: 'Υπαστυνόμος Α' κ. Άναστασόπουλος ’Αλέξανδρος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη:
α) Πρόεδρος: ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' κ. Κοτσιάς ’Αθανάσιος.
β) Μέλη: ’Αστυνόμος Α' κ. Τσιοϋγκος Κων/νος καί ’Αστυνόμος Β' κ. Μα- 

ραβελάκης Άνδρέας.
*

*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΓΙΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
■—Καθοδηγητική καί διδακτική ή ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων, έχει 

κερδίσει την άγάπη καί την προτίμηση χιλιάδων άκροατών, πού έκφράζονται έν- 
θουσιωδώς γιά κάθε άστυνομικό, ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

—Μεγάλη επιτυχία γνώρισε καί ξεχωριστά άρεσε ή πανηγυρική εκπομπή τής 
24/12/1960, πού ήταν άφιερωμένη στήν εορτή τών Χριστουγέννων. Στο πρόγραμμα 
αύτό μετεδόθησαν θρησκευτικά καί εθνικά συνθήματα, Χριστουγεννιάτικα τροπάρια 
καί εκκλησιαστική μουσική. ’Επίσης μετεδόθησαν σκίτσα άπ’ τήν οικογενειακή 
ζωή τοϋ λαοΰ μας.

*
—’Επίσης έπιτυχημένο ήταν καί τό ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής 31/12/1960, 

πού είχε άφιερωθή ολόκληρο στήν πρωτοχρονιά, μέ περιγραφικά στιγμιότυπα, 
άπό λαϊκά έθιμα, συνθήματα καί εύθυμα Ελληνικά τραγούδια.’Επίσης μετεδόθησαν 
δημ οτικά τραγούδια μέ τον Σπΰρο ’Αποστόλου καί τό συγκρότημά του.

(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Υπαστυνόμος κ. Σπΰρος Πηλός).
*

ΚΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο

μαστικήν των εορτής εις τούς ’Αστυνομικούς Δ/ντάς κ.κ. Τασιόπουλον ’Αθανάσιον 
καί Κο τσιάν ’Αθανάσιον ώς καί εις άπαντας τούς εορτάζοντας αστυνομικούς ύπαλ-



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής Άοπυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


